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01 януари 2016 г /13 ч 00 мин: Планетарна геомагнитна 
буря със средна мощност (Kp=6; G2) и полярни сияния  в 
новогодишната нощ

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Снощи имаше две изригвания от ниската част на сла-
бия мощностен клас C (с показатели съответно C1.1 и C1.6). 
Техен източник беше активната област 2473, която вече се 
намира близо до западния лимб на Слънцето. В същия район 
беше наблюдавано и избухване на протуберанс. Това явление 
не е геоефективно. Тази сутрин бяха регистрирани още две 
C-изригвания с мощностни показатели около и под C2. Спо-
койното ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е 
около B4-B5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има една регистрирана и една нова 
групи петна. По площ преобладават петната в южното полу-
кълбо. Там е групата 2473. Тя е близо до западния лимб и ще 
залезе в следващите 36-48 часа. Нейната площ продължава да 
намалява и в момента е между 100 и 150 милионни части от 
слънчевия диск. Областта 2473 все още остава потенциален 
източник за изригвания от средния мощностен клас M. 2473 
би могла да генерира и протонна (СЕЧ) ерупция. На северо-
източния край на слънчевия диск от тази сутрин се вижда 
нов петнообразувателен център. Засега все още не може да се 
каже дали това е единично петно или по-голяма група петна.



Слънчевият диск на 1 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 18 (по данни от снощи). Все още 
няма наблюдателни данни за новият Брюкселски петнообра-
зувателен индекс от тази сутрин. Волфовото число е около 
25. Слънчевият радио индекс F10.7 e 9

Днес, утре и на 3 януари слънчевата активност ще бъде 
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас 
M  е по 20% за днес и утре,а за 3 януари е 5%. Вероятността за 
голямо изригване от клас X е пренебрежима за всеки един от 
трите дни (1, 2 и 3 януари). Вероятността за протонна (СЕЧ) 
ерупция е по 10% за днес и утре , а за 3 януари е пренебре-
жима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 3 януари ще 
е около 100. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие в околностите на Земята 
се намираше слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от 



Слънцето на 28 декември. Скоростта на слънчевия вятър беше 
леко завишена - в диапазона 420-480 км/s. Вертикалната ком-
понента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
променяше в много широки граници (между -18nT и +10nT). 
В продължение на дълго време през нощта нейните стойно-
сти бяха отрицателни, т.е. Bz беше ориентирана на юг. Това 
създаде предпоставки за активна геомагнитна обстановка, в 
т.ч имаше и два периода с планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***) с обща продължиност 
от 9 часа.

---------------------------------------------------------------
Всъщност очакваният още от предната нощ слънчев плаз-

мен облак достигна до Земята с около половин денонощие 
закъснение спрямо прогнозата на центъра в Боулдър. Освен 
това максимумът на взаимодействие със земната магнитосфе-
ра закъсня допълнително и главната фаза на геомагнитната 
буря настъпи около 24 часа по-късно спрямо първоначалната 
прогноза. Това би могло да означава, че средната скорост на 
изхвърленият на 28 декември облак слънчева коронална маса 
(CME) при движението си в пространството между Земята 
и Слънцето е била по-малка от очакваната според числения 
модел на слънчевия вятър.

-------------------------------------------------------------
(Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 

пространство ще бъде все още дестабилизирана под влияние 
на отдалечаващия се слънчев плазмен облак. От утре нашата 
планета ще попадне в сектор с висока скорост на слънчевия 
вятър (до 600-650 км/s), чийто източник е приекваториалният 
край на северната полярна коронална дупка CH42, която е с 
положителна полярност. Тази обстановка ще се запази и на 
3 януари. Ето защо геомагнитната обстановка утре и на 3 
януари ще бъде слабо активна като е възможно да достига  и 
до планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна като общо в продължение на 9 часа (между 
14 ч и 17 ч и през нощта между 23 ч и 5 ч българско време) 
достигна до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна 
мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Над България геомагнитната 
обстановка също беше активна. Местна слаба геомагнитна 
буря имаше вчера между 14 ч и 20 ч и късно през нощта 
между 23 ч и 5 ч. Над полярните райони на Земята имаше 
аврорална активност. 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над град Феърбанкс 
(Аляска, САЩ) през нощта на 31 декември 2015 г срещу 1 януари 

2016 г (снимка: Sacha Layos; 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 и на 3 януари геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и активна. Вероятността  за геомагнитни смущения 
на средни ширини за утре и за 3 януари е по 30% на ден. 
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини 
за утре и за 3 януари е по 15% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (1-3 януари) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря за днес и утре е малка, а 
за 3 януари е пренебрежима. 

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-01/13 ч 00 мин (UT = 11 ч 00 мин)

02 януари 2016 г /13 ч 15 мин: Изригване със средна мощ-
ност (M2.3) от активната област 2473. Слаба радиационна 
буря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Снощи малко след полунощ (в 02 ч 11 мин българско 
време) достигна максимума си продължително изригвания 
със средна мощност (M2.3). Негов източник беше активната 
област 2473, която вече се намира близо до западния лимб на 
Слънцето. Изригването бе съпроводено с радио избухвания 
от II и IV тип и свързани с тях изхвърляне на коронална маса 
(CME) и протонна (СЕЧ) ерупция. Началната скорост на из-
хвърления плазмен облак е 1019 km/s. Като се има предвид 
положението на областта 2473 почти на западния лимб на 
Слънцето, то е много малко вероятно този облак да достигне 
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дори и с периферията си Земята. В резултат на СЕЧ еруп-
цията потокът на слънчевите протони с енергия равна или 
над 10 MeV на геостационарна орбита достигна и за кратко 
надхвърли критичния праг за слаба радиационна буря (бал 
S1) (***!!!***). Областта 2473 е източник и на двете C-клас 
изригвания (C2.4 и C2.7) от последните 25 часа. Спокойното 
(„базисно„) ниво на слънчевия рентгенов поток през послед-
ното денонощие е около B4. В момента обаче той е около 
C1 тъй като M2.3 - изригването все още не е приключило 
окончателно. Не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

Слънчево M2.3- изригване от активната област AR12473 
(2473) на 2 януари 2016 г (SDO/AIA) 

На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преоб-
ладават петната в южното полукълбо. Там са групата 2473 
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(залязваща) и регистрираната снощи 2476, която е близо до 
югоизточния слънчев лимб. В северното полукълбо е група-
та петна 2477. Областта 2473 (от магнитен клас „бета“) все 
още остава потенциален източник за изригвания от средния 
мощностен клас M и на нова протонна (СЕЧ) ерупция. 

Слънчевият диск на 2 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 37 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 97.

Днес, утре и на 4 януари слънчевата активност ще бъде 
предимно ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M е 20% за днес и по 5% за утре и за 4 януари. 
Вероятността за голямо изригване от клас X е пренебрежима 
за всеки един от трите дни (2, 3 и 4 януари). Вероятността за 
протонна (СЕЧ) ерупция е 10% за днес и е около и под 1% 
за утре и за 4 януари. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре 
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и на 4 януари ще е около 100. Тенденцията към спадане на 
еруптивната активност в рамките на 3-дневната прогноза е 
свързана със залеза на активната област 2473.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше леко завишена. Под влияние на приекваториална 
слънчева коронална дупка с положителна полярност и при-
екваториалния край на северната полярна коронална дупка 
CH42 тя плавно нарастваше в диапазона 400 - 500 км/s. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 450 
км/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5nT и +5nT. 
В момента Bz e приблизително - 4.5nT.

Днес, утре и на 4 януари под действието на CH HSS - ефект, 
чийто източници са гореспоменатите слънчеви коронални 
дупки скоростта на слънчевия вятър ще бъде завишена като 
може да достигне и до 600 км/s. Във връзка с това в рамки-
те на 3-дневната прогноза (2 - 4 януари) ще има условия за 
слаба геомагнитна активност, включително и за планетарни 
геомагнитни суббури (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=> 
10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита нарасна около - и 
след полунощ българско време в резултат на съпровождащата 
рентгеновото M2.3 - изригване слънчева протонна СЕЧ-еруп-
ция. Малко след полунощ той достигна и за кратко се задържа 
над прага S1 за слаба радиационна буря (***!!!***). След 
това стойностите на СЕЧ - потока започнаха бавно да спадат. 
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) а геостационарна орбита по данни
от спътника GOES - 13 за интервала 31 декември 2015 -

2 януари 2016 г (NOAA/SWPC/GOES-13)

Днес, утре и на 4 януари геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и активна. Вероятността  за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 30% на ден. Вероятността 
за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и  утре 
е по 15% на ден, а за 4 януари е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 януари) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде завишен, но ще остава под 
прага на слаба (S1) радиационна буря и постепенно ще спада. 
На 4 януари той ще слезе до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря за утре и за 4 януари е много малка. 

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-02/13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)
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03 януари 2016 г /12 ч 45 мин: Планетарна геомагнитна 
буря със средна мощност (Kp=6; G2) се очаква днес след обяд

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Няма регистрирано нито едно изригване от клас C, но 
балът на активността е „нисък“ тъй като низходящата фаза 
на M2.3 - изригването от предната нощ продължи много 
дълго, при което нивото на слънчевия рентгенов поток оста-
ваше над праговата стойност C1.0 приблизително до 15 часа 
вчера след обяд. Нивото на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B4. През последните 24 часа не 
са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята. 

Анализът на получените от предната нощ изображения на 
коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO показа, 
че плазменият облак, изхвърлен от Слънцето по време на 
M2.3 - изригването в областта AR12473 (2473) се е движил 
със скорост 1657 км/s. Първоначалната оценка, направена 
въз основа на данните от наблюдаваното по същото време 
радио избухване от II тип е 1095-1100 км/s. Във връзка с това 
сe допуска, че днес след обяд след 14 ч българско време до 
Земята може да достигне част от фронта на този слънчев 
плазмен облак. Това на свой ред би предизвикало геомагнитна 
активност, значително по-висока от първоначално очакваната.

На слънчевия диск има две групи петна (2476 и 2477). Пър-
вата от тях (по-голямата) е в южното полукълбо, а втората е в 
северното. Намиращата се вече непосредствено зад западния 
лимб на Слънцето област 2473 все още остава потенциален 
източник за изригвания от средния мощностен клас M, а така 
също и за голямо изригване от клас X, както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция. регистрираната вчера в северното полукълбо 
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група петна 2478 днес не се вижда.

Слънчевият диск на 3 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 33 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 25-26. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 100.

Днес слънчевата активност ще бъде предимно ниска, а 
утре и на 5 януари - много ниска. Вероятността за изригване 
от средния мощностен клас M е 40% за днес и по 5% за утре 
и за 5 януари. Вероятността за голямо изригване от клас X за 
днес е 5%, а за утре и за 5 януари тя е пренебрежима. Вероят-
ността за протонна (СЕЧ) ерупция е 10% за днес и е около и 
под 1% за утре и за 5 януари. Слънчевият радиоиндекс F10.7 
утре и на 5 януари ще е около 100.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше леко завишена. Тя много бавно спадаше, оставайки в 
диапазона 450 - 490 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 450 km/s. Вертикалната компонента  
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в ди-
апазона между -4nT и +5nT. В момента Bz e приблизително 
-2.5nT.

Поради очакваната среща на Земята с изхвърления през 
нощта на 1 срещу 2 януари от Слънцето плазмен облак днес 
след обяд се очаква за кратко скоростта на слънчевия вятър 
да достигне 800 km/s. Утре и на 5 януари тя ще се върне 
към по-ниски стойности - под 500 км/s. Ето защо за днес се 
очаква значителна геомагнитнa активност, включително до 
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)
(***!!!***). Утре геомагнитната обстановка ще бъде смутена 
и е възможна планетарна суббуря (Kp=4), а на 5 януари ще 
бъде предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита все още беше леко 
завишен (между 3 и 10 пъти) спрямо обичайния фон, но с 
тенденция към бързо спадане.

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и 
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) 
(***!!!***), утре - между спокойна и активна, а на 5 януари 
- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е 35% за днес, 30% за утре и 
15% - за 5 януари. Вероятността за слаба геомагнитна буря 



13

на средни ширини е 35% за днес, 10% - за утре и 5% - за 5 
януари. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощ-
ност на средни ширини е 20% за днес, а за утре и за 5 януари 
е пренебрежима. През идващата нощ над полярните райони 
на Земята се очаква мощна аврорална активност. 

Днес потокът от слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде все още леко завишен спрямо 
обичайния фон. Утре и на 5 януари неговите стойности ще 
бъдат близки до фоновите. Вероятността за слаба радиацион-
на буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-03/12 ч 45 мин (UT = 10 ч 15 мин)

04 януари 2016 г /11 ч 30 мин: Геомагнитната обстановка 
засега остава спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше непрекъс-
нато в  B-диапазона. Неговото средно ниво през последните 
часове е около B2.5 - B3.0. През последните 24 часа не са 
регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи 
петна. Площите на петната в северното и южното полукълбо 
са почти равни. На север от екватора са групите 2477, реак-
тивиралата се 2478, както и една нова група, разположена 
на запад от 2477. В южното полукълбо е групата петна 2476. 
Няма потенциални източници на изригвания със средна или 
голяма мощност (класове M и X) както и на протонни (СЕЧ) 
ерупции. 
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Слънчевият диск на 4 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 73 
(по данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 102.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и 
ниска в рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 януари). 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 
по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е 
пренебрежима. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е 5% 
за днес и е около и под 1% за утре и за 6 януари. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 6 януари ще е приблизително 
105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
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тър беше леко завишена. Тя се колебаеше в диапазона между 
420 и 500 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
приблизително 440 км/s. Вертикалната компонента  (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -4nT и +4nT. В момента Bz e приблизително -1.0 nT.

Днес все още се очаква, че до Земята може да достигне 
периферията на облака от коронално вещество (CME), из-
хвърлен от Слънцето при M2.3 - изригване през нощта на 1 
срещу 2 януари. Скоростта на слънчевия вятър ще се покачи 
за кратко и още до полунощ българско време плазменият 
облак ще е подминал Земята. Утре обстановката в близкото 
до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. На 
6 януари скоростта на слънчевия вятър отново ще нарасне 
под влияние на приекваториалната слънчева коронална 
дупка CH44, която е с положителна полярност. Ето защо за 
днес се очаква слаба геомагнитна активност - до планетарна 
суббуря (Kp=4)../../PDF/SW-Warning.pdf. Утре геомагнитната 
обстановка ще бъде предимно спокойна, а на 6 януaри ще 
се активизира отново като е възможна и малка планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита от снощи насам 
окончателно спадна до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна 
и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 7 януари тя 
ще е между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смуще-
ния на средни ширини е 30% за днес, 15% за утре и 40% - за 
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6 януари. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини е 10% за днес, 5% - за утре и 25% - за 6 януари. 

В рамките на 3-дневната прогноза (4-6 януари) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. 
Вероятността за слаба радиационна буря е много малка за 
днес и е пренебрежима за утре и за 6 януари.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-04 /11 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2015/12/28 - 2016/01/04)

Волфовото число за седмицата 21 декември - 27 декем-
ври 2015 г е 36 + 7/-13; по новата система 58 + 10/-6)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще се 
определя главно от активната област AR12473 (2473). Тя ще 
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания 
от средния мощностен клас M е умерена. Вероятността за 
големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е ниска. 

Петнообразувателната активност ще  бъде предимно уме-
рена. 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-ни-
ски. Съответният американски петнообразувателен индекс 
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Меж-
дународно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта над полярните райони ще е завишен между 
29 декември и 1-2 януари. 

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 
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радиационна буря (бал S1 или по-висока) е ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 

между спокойна и активна (евентуално до ниво на плане-
тарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)) 
на 31 декември и/или 1 януари. Причината за очакваната 
геомагнитна активност около Нова година е от една страна 
слабо влияние на слънчева коронална дупка с положителна 
полярност на 29 и 30 декември, а от друга - във връзка с твърде 
вероятна среща  на Земята с облаци коронална маса (CME), 
изхвърлени от Слънцето днес (28 декември)в резултат от C8 
и M1.9 - изригвания, които биха я достигнали на 31 декем-
ври и/или 1 януари. (Тези данни засега са предварителни!) В 
края на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между 
спокойна и смутена.

От 14 декември Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „-/+“ на 29 декември.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
   2015-12-28 /21 ч 30 мин (UT = 19 h 30 мин)

05 януари 2016 г /12 ч 15 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше непрекъснато 
в B-диапазона. Неговото средно ниво през последните часове 
е около B2.5-B3.0. През последните 24 часа не са регистри-
рани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята. Вчера рано след обяд около югоизточния край на 
слънчевия диск е наблюдавано избухване на протуберанс. 
Изхвърленото вещество обаче беше реабсорбирано обратно 
в атмосферата на Слънцето и не се достигна до изхвърляне 
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на коронална маса.
На слънчевия диск има две групи петна. На север от еквато-

ра е групата 2477. В южното полукълбо е групата петна 2476. 
По площ те са почти равни. И двете групи петна са в процес 
на отслабване. Няма потенциални източници на изригвания 
със средна или голяма мощност (класове M и X) както и на 
протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 5 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 60 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 26 - 27. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95.

Слънчевата активност ще бъде много ниска в рамките на 
3-дневната прогноза (5, 6 и 7 януари). Вероятността за из-
ригване от средния мощностен клас M, за голямо изригване 
от клас X като и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежи-
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ма. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7 януари ще е 
приблизително 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие  скоростта на слънчевия вятър 
беше в „граничния“ диапазон 360 - 440 km/s. В момента тя е 
приблизително 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -2nT и +8nT. Преобладаваха положителните стойности, 
т.е. вертикалната компонента на ММП беше ориентирана 
предимно на север. В момента Bz e приблизително +7.5 nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще се колебае в сравни-
телно тесни граници около 400 км/с. Утре Земята ще попадне 
в зоната на действие на слънчевата приекваториална коронал-
на дупка CH44, която е с положителна полярност. Скоростта 
на слънчевия вятър ще нарасне до 650 km/s. Обстановката 
ще се запази активна и на 7 януари. Във връзка с това може 
да се очаква, че днес земното магнитно поле ще е почти 
спокойно. Утре геомагнитната активност ще нарасне като 
е възможно да достигне до слаба геомагнитна буря (Kp=5); 
G1) (***!!!***). Известно успокояване на геомагнитната об-
становка ще настъпи на 7 януари. Тогава ще има условия за 
планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и 
смутена, утре - между спокойна и малка планетарна геомаг-
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нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 7 януари ще е между 
смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е 15% за днес, а за утре и за 7 януари тя 
е по 40% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини е 5% за днес, 25% - за утре и 20% - за 7 яну-
ари.  Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност 
(K=6) на средни ширини за днес е около и под 1%, а за утре 
и за 7 януари тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (5-7 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-05 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

06 януари 2016 г /12 ч 45 мин: Кратка планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше непрекъснато 
в  диапазона. Неговото средно ниво през последните часове е 
около B2.5-B3.0. Имаше голям брой „суб“ - изригвания като 
някои от тях бяха с показатели до B7 -B8. 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  гру-
пи петна. По площ преобладава петнообразуването в северно-
то полукълбо. Там са групата 2477 както и новоизгряла група, 
намираща се почти на самия източен край на слънчевия диск 
и много близо до екватора. В южното полукълбо е групата 
петна 2476. И двете регистрирани групи петна изглеждат 
стабилни или са в процес на много бавно отслабване. Няма 
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потенциални източници на изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X) както и на протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 6 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 29 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 41 
(по данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95.

Слънчевата активност ще бъде много ниска в рамките на 
3 - дневната прогноза (6, 7 и 8 януари). Вероятността за из-
ригване от средния мощностен клас M, за голямо изригване 
от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 95, а на 8 януари 
ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
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беше в процес на нарастване. Отначало тя растеше бавно и 
от около 400 km/s вчера по обяд тя беше 490-500 km/s към 
полунощ. След това обаче тя нарасна много бързо, достигайки 
до 600 - 610 km/s приблизително в 3 ч българско време. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 600 
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното маг-
нитно поле (ММП) беше в диапазона между -10nT и +10nT. 
Комбинацията от доста високата скорост на слънчевия вятър 
и отрицателната стойност на Bz (~ -10nT) доведе до кратка 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). 
Причината за така възникналата обстановка е кратка смяна на 
знака на сектора на ММП (преход „+/-“ около 0 ч българско 
време, скоро след това последван от преход „-/+“). Данните от 
последните часове показват, че най-вероятно Земята е вече в 
зоната на действие на приекваториалната слънчева коронална 
дупка с положителна полярност CH44.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще бъде доста 
висока (до 600 - 650 km/s). На 8 януари Земята ще започне да 
излиза от зоната на действие на слънчевата коронална дупка 
CH44 и скоростта на слънчевия вятър ще спадне. Поради 
активните условия в близкото до Земята междупланетно 
пространство геомагнитната активност днес и утре ще бъде 
значителна (до слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) 
(***!!!***), а по-съществено успокояване на земната магни-
тосфера може да се очаква на 8 януари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
се активизира. Снощи между 2 ч и 5 ч българско време има-
ше кратка слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) 
(***!!!***). Над България по същото време имаше местно 
геомагнитно смущение (за станция Панагюрище K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
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(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Утре геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и 
активна../../PDF/SW-Warning.pdf, а на 8 януари ще е между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини  за утре е 40%, а за 8 януари е 30%. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е 20% 
за утре и 10% за 8 януари. Вероятността за геомагнитна буря 
със средна мощност (K=6) на средни ширини за днес и утре 
е по 5% на ден, а за 8 януари тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (6-8 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-06 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)

08 януари 2016 г /12 ч 45 мин: Нови групи слънчеви петна 
и  планетарна суббуря (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше непрекъс-
нато в  B-диапазона. Неговото средно ниво през последните 
часове е около B2.5-B3.0. Не са регистрирани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има три регистрирани и две нови 
групи петна. По площ преобладава петнообразуването в се-
верното полукълбо. Там са групите 2477, 2480 както и двете 
нови групи, които се формираха през последните 12 часа 
в непосредствена близост до 2477. В южното полукълбо е 
регистрираната вчера група петна 2481. Слаби потенциални 
източници на изригвания със средна мощност (клас М) са 
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областите 2480 и 2481. 

Слънчевият диск на 8 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 57 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 73 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 103.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 януари). Вероят-
ността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 10 януари ще е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
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тър беше завишена в резултат на постепенно отслабващ CH 
HSS - ефект, свързан със слънчевата коронална дупка CH44. 
Нейните стойности бяха в диапазона 480-600 км/s. Верти-
калната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) беше в диапазона между - 4nT и +4nT. Сравнително 
високата скорост на слънчевия вятър беше причина за кратко 
планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

В рамките на 3-дневната прогноза (8-10 януари) скорост-
та на слънчевия вятър ще бъде леко завишена (предимно в 
диапазона 400 - 500 km/s). Във връзка с това са възможни 
местни геомагнитни смущения или слаби бури особено през 
днешния ден (8 януари).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Кратко планетарно теомагнитно смущение 
имаше вчера около обяд в  интервала 11 ч – 14 ч българско вре-
ме. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес, утре и на 10 януари геомагнитната обстановка ще 
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини  за днес е 15%, а за утре и за 10 
януари е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини е  5% за днес, а за утре и за 10 януари 
е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (8-10 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-08 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)
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09 януари 2016 г /14 ч 15 мин: Слънчевото петнообразува-
не нараства, но рентгеновият поток остава нисък. Слънчевият 
вятър е леко ускорен

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше непрекъсна-
то в B-диапазона и поддържа почти постоянно средно ниво 
около B2.5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови  групи 
петна. По площ преобладава петнообразуването в северното 
полукълбо. Там са групите 2477, реактивираната 2478, 2480, 
ново регистрираните 2482 и 2483, както и две много малки 
единични петна. В южното полукълбо е залязващата на 
югозапад група петна 2481. Слаби потенциални източници 
на изригвания със средна мощност (клас М) са областите 
2480 и 2481. 

Слънчевият диск на 9 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 80 (по данни от снощи). Новият 
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Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 90 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 109.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 януари). Веро-
ятността за изригване от средния мощностен клас M е по 
10% на ден за днес и утре и 5% за 11 януари. 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 11 януари ще е около 100. Възможни са слаби 
радио смущения, свързани с евентуална еруптивна активност 
в областите 2480 и 2481.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
все още беше завишена в резултат на постепенно отслабващ 
CH HSS - ефект, свързан със слънчевата коронална дупка 
CH44. Нейните стойности бяха в диапазона 440 - 520 km/s. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е 460 km/s. Верти-
калната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) беше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz 
е около +1nT. Леко завишената скорост на слънчевия вятър 
беше причина за местни геомагнитни смущения над някои 
райони на Земята .

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 януари) скоростта 
на слънчевия вятър ще бъде леко завишена (предимно в диа-
пазона 400 - 500 km/s). Във връзка с това са възможни местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, но в 
среднопланетарен мащаб геомагнитната обстановка  ще е 
предимно спокойна.



28

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие  геомагнитната обстановка 
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения имаше само над отделни станции. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Днес, утре и на 11 януари геомагнитната обстановка ще 
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 15%, а за слаби геомагнитни 
бури на средни ширини 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 близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-09/14 ч 15 мин (UT = 12 ч 15 мин)

10 януари 2016 г /12 ч 30 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше непрекъсна-
то в B-диапазона и поддържа почти постоянно средно ниво 
около B2.5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преоблада-
ва петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2477, 2480, 2482 и 2483. В южното полукълбо е нами-
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ращата се вече на самия югозападен лимб 2481. Много слаб 
потенциален източник на изригвания със средна мощност 
(клас М) е областта 2480. 

Слънчевият диск на 10 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 84 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 83 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 55 - 56. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 106.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 януари). Ве-
роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 12 януари ще е около 100. 
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше леко завишена и почти постоянна около стойността 450 
km/s. В момента тя  е приблизително 440 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -4nT и +6nT. В момента Bz е около 
+5nT. 

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупла-
нетно пространство ще бъде спокойна. Кратко активизиране 
се очаква на 12 януари под влияние на слънчева коронална 
дупка с отрицателна полярност. Тогава е възможна и кратка 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес, утре и през по-голямата част от 12 януари геомаг-
нитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. 
Активизиране до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***) се очаква през втората половина на 12 
януари. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е 10% за днес, 15% за утре и 35% за 12 януари. Ве-
роятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е по 
5% на ден за днес и утре и 20% - за 12 януари. Вероятността 
за  геомагнитна буря със средна мощност  на средни ширини  
е  пренебрежима за днес и утре, а за  12 януари тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 януари) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. 
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Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-10/12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

11 януари 2016 г /11 ч 15 мин: За утре се очаква кратка 
слаба геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше непрекъснато 
в  B-диапазона.  Средното му ниво е около B3.0. Не са реги-
стрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята.

На слънчевия диск има две групи петна (2480 и 2483). Те 
са от магнитен клас „бета“ и са в северното полукълбо. Съ-
ществува много малка вероятност едната от двете области да 
генерира изригване от средния мощностен клас M. Остана-
лите групи петна, които се виждаха на слънчевия диск вчера, 
вече се разпаднаха и сега са факелни полета.

Слънчевият диск на 11 януари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 72 (по 
данни обаче само от 1 наблюдение). Волфовото число е около 
40. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 108.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ни-
ска в рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 януари). 
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. Слън-
чевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 110, а на  13 януари ще 
е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  
беше в „граничния“ диапазон 380 - 450 km/s. В момента тя е 
приблизително 435 км/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -5nT и +5nT. В момента Bz е около +1.5nT. 

Днес и утре по обяд обстановката в близкото до Земята 
междупланетно пространство ще бъде спокойна. Под влияние 
на дългоживуща магнитно активна област (CIR) и свързана с 
нея неголяма слънчева коронална дупка с отрицателна поляр-
ност, утре след обяд скоростта на слънчевия вятър за кратко 
ще нарасне. Тогава е възможна и кратка слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). На 13 януари след 
обяд параметрите на слънчевия вятър и ММП ще се върнат 
в спокойните си граници.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения бяха регистрирани над отделни райони на Земята. 
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Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 

>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до обичайния 
фон.

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна 
и смутена, утре - между спокойна и слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***),а на 13 януари ще е между 
спокойна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е 15% за днес и по 35% утре и за 13 януари. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
е 5% за днес и по 20% за утре и за 13 януари. Вероятността 
за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини 
е пренебрежима за днес, а за утре и за 13 януари тя 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 близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-11/ 11 ч 15 мин (UT = 09 ч 15 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2015/12/28 - 2016/01/04)

Волфовото число за седмицата 21 декември - 27 декември 
2015 г е 36 + 7/-13; по новата система 58 + 10/ -6)

 През седмицата еруптивната слънчева активност ще се 
определя главно от активната област AR12473 (2473). Тя ще 
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания 
от средния мощностен клас M е умерена. Вероятността за 
големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е ниска. 

Петнообразувателната активност ще бъде предимно уме-
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рена. 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-ни-
ски. Съответният американски петнообразувателен индекс 
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Меж-
дународно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта над полярните райони ще е завишен между 
29 декември и 1-2 януари. 

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.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и активна (евентуално до ниво на плане-
тарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) 
на 31 декември и/или 1 януари. Причината за очакваната 
геомагнитна активност около Нова година е от една страна 
слабо влияние на слънчева коронална дупка с положителна 
полярност на 29 и 30 декември, а от друга - във връзка с твърде 
вероятна среща на Земята с облаци коронална маса (CME), 
изхвърлени от Слънцето днес (28 декември) в резултат от C8 
и M1.9 - изригвания, които биха я достигнали на 31 декем-
ври и/или 1 януари.(Тези данни засега са предварителни!) В 
края на  седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между 
спокойна и смутена.

От 14 декември Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „-/+“ на 29 декември.

   HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
   2015-12-28 /21 ч 30 мин (UT: 19 ч 30 мин)

12 януари 2016 г /11 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър достигна 600 - 650 км/s. Планетарна геомагнитна суб-
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буря (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко „суб-изригвания“ в B-диапазона. 
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 две регистрирани (2480 и 2483) 
и една нова групи петна. Областите 2480 и 2483 са от маг-
нитен клас „бета“ и са в северното полукълбо. Съществува 
много малка вероятност едната от двете области да генерира 
изригване от средния мощностен клас M. Новата група е от 
две едва виждащи се петна в южното полукълбо. Проследя-
ването на развитието на групата от последните няколко часа 
показва, че е възможно тя да се разпадне преди да получи 
официален номер. 

Слънчевият диск на 12 януари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 46 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 109.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 януари). Веро-
ятността 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. Слънчевият ради-
оиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 14 януари ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефектив-
на позиция (CH HSS - ефект) през изминалото денонощие  
скоростта на слънчевия вятър нарасна от 400 km/s вчера 
по обяд до 600 - 650 km/s през изминалата нощ. В момента 
тя е приблизително 570 км/s. Данните за температурата и 
концентрацията на частиците на слънчевия вятър, измерени 
от спътника ACE показват, че изглежда известно влияние е 
оказал и преминал през последното денонощие покрай Земята 
малък слънчев плазмен облак. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -8nT и +6nT. В момента Bz е около +0.5nT. При тази  
обстановка земното магнитно поле вчера привечер и през 
нощта се активизира до планетарна геомагнитна суббуря 
(Kp=4).

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в близкото до 
Земята междупланетно пространство ще остане завишена, а 
на 14 януари ще е в процес на спадане. Ето защо днес е въз-
можна планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а утре има вероятност за планетарни суббури и малки местни 
магнитни бури. На 14 януари геомагнитната обстановка ще 
бъде почти спокойна.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. През нощта между 20 ч и 5 ч българско време 
имаше планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4). Над България 
геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна  и активна, а на 14 януари ще е между 
спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смуще-
ния на средни ширини е 35% утре, а за 14 януари е 15%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
е по 20% днес и  утре, а за 14 януари е 5%. Вероятността за  
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини е 
по 5% на ден за днес и утре, а за 14 януари 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 близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-12 /11 ч 45 мин (UT = 09 ч 45 мин)

13 януари 2016 г /11 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е 550 km/s. Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСT

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 3 - 4 „суб-изригвания“ в B-диапазона. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. 
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
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по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2480 и 2483). Те 

са в северното полукълбо и са от магнитен клас „бета“. Съ-
ществува много малка вероятност областта 2483 да генерира 
изригване от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 13 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число  е 29 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 106.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 януари). Веро-
ятността 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. Слънчевият ради-
оиндекс F10.7 утре ще е 100, а на 15 януари ще е около 105.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна 
позиция (CH HSS - ефект) през изминалото денонощие ско-
ростта на слънчевия вятър беше завишена, но почти постоян-
на около стойността 550 km/s. В момента тя е приблизително 
565 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8nT и +6nT. 
В момента Bz е около -2.5nT. При тази обстановка земната 
магнитосфера беше слабо активизирана. Имаше планетарна 
геомагнитна суббуря (Kp=4).

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър все още ще е 
завишена, но постепенно ще спада към спокойните си нива. 
На 15 януари обстановката в близкото до Земята междупла-
нетно пространство ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. През нощта и рано тази сутрин между 2 ч и 8 
ч българско време имаше планетарна геомагнитна суббуря 
(Kp=4). Над някои райони на Земята имаше слаби местни 
геомагнитни бури. Над България геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между между спо-
койна и активна, а утре и на 15 януари тя ще е между спокойна 
и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е 15% утре, а за 15 януари е 10%. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини е 20% днес и по 
5% за утре и за 15 януари. Вероятността за  геомагнитна буря 
със средна мощност на средни ширини (K=6) е 5% за днес, 
а за утре и за 15 януари 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 близо до обичайния фон. 
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Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-13 /11 ч 15 мин (UT = 09 ч 15 мин)

14 януари 2016 г /12 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е около 500 km/s. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 2-3 „суб-изригвания“ от клас B, чий-
то източник е областта 2483. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B1.7 -B2.0. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има две регистрирани групи петна 
(2480 и 2483) + една малка новоизгряла група. Всички са в 
северното полукълбо. Областите 2480 и 2483 са от магнитен 
клас „бета“. Те са в процес на бавно разпадане. Съществува 
много малка вероятност областта 2483 да генерира изригване 
от средния мощностен клас M. 

Слънчевият диск на 14 януари 2016 г (SDO)



41

Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 (по 
данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 25 - 26. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 103.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 януари). Ве-
роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 16 януари ще е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефектив-
на позиция (CH HSS- ефект) през изминалото денонощие 
скоростта на слънчевия вятър беше завишена, варирайки в 
диапазона 490 - 600 km/s. Общата тенденция обаче е тя по-
степенно да спада. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 500 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -6nT и +6nT. В момента Bz е около +3nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще е завишена, 
но постепенно ще спада към спокойните си нива. Утре и на 
16 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в следно планетарен мащаб. Над някои райони 
на Земята имаше местни геомагнитни смущения (K=4). Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Днес, утре и на 16 януари геомагнитната обстановка ще 
бъде между  спокойна и смутена. Вероятността за геомагнит-
ни смущения на средни ширини е 15% за днес и по 10% на 
ден за утре и за 16 януари. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни 
(14,15 и 16 януари).
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В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-14 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 15 мин)

15 януари 2016 г /11 ч 45 мин: Първото слънчево C - из-
ригване от една седмица насам.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Областта 2480 генерира днес призори около 5 ч бъл-
гарско време слабо изригване с мощностен показател C2.8. 
Това е първото слабо изригване от клас C от 7 януари насам. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0 
-B2.2. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 групи петна (2480, 2483 и 2485). 
Всички те са в северното полукълбо. Съществува много малка 
вероятност областта 2483 да генерира изригване от средния 
мощностен клас M.

Слънчевият диск на 15 януари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 45 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 104.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 януари). Ве-
роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 17 януари ще е около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше леко завишена, но с тенденция към бавно спадане. Ней-
ните стойности бяха в интервала 390 - 520 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 400 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше в диапазона между -4nT и +5nT. В момента 
Bz е около -1nT. 

Днес, утре и на 17 януари обстановката в близкото до 
Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. 
Скоростта на слънчевия вятър ще бъде предимно в диапазона 
350-400 км/s. Това предполага, че геомагнитната обстановка 
ще бъде почти спокойна. Възможни са епизодични местни 
геомагнитни смущения.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни сму-
щения имаше над отделни райони на Земята. Над България 
геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Днес, утре и на 17 януари геомагнитната обстановка ще 
бъде между  спокойна  и смутена. Вероятността за геомаг-
нитни смущения на средни ширини е по 10%, а за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един 
от трите дни (15, 16 и 17 януари).

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-15 /11 ч 45 мин (UT = 09 ч 45 мин)

16 януари 2016 г /12 ч 45 мин: Три слаби слънчеви из-
ригвания в активната област AR12480 (2480) и избухване на 
протуберанс.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Областта 2480 генерира 3 изригвания в най-ниската 
част на C - диапазона (между C1.0 и C2.0). Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B2.5.

Слабото изригване (C2.8), което бе регистрирано вчера 
призори от областта 2480 е било съпроводено от радио из-
бухване от II тип, което е индикация за (евентуално) слабо 
изхвърляне на коронална маса (CME). Вероятността обаче 
това явление да е с геоефективна значимост е нищожна.

Един избухнал през предната нощ (около 01 ч 30 мин бъл-
гарско време) протуберанс в южното полукълбо на Слънцето 
близо до централния видим меридиан е бил съпроводен от 
изхвърляне на коронална маса (CME). Анализът на изобра-
женията, получени от коронографите на борда на спътника 
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SOHO показва, че има вероятност фронтът на слънчевия 
плазмен облак да достигне до Земята на 18 януари.

На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна (2480, 
2483 и 2485), както и едно малко единично петно. То едва се 
вижда непосредствено на изток от областта 2483. Всички те са 
в северното полукълбо. Съществува много малка вероятност 
областта 2485 да генерира изригване от средния мощностен 
клас M.

Слънчевият диск на 16 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 38 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 104.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 януари). Ве-
роятността за изригване от средния мощностен клас M е по 
5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както 
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и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 18 януари ще е около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в „граничния“ диапазон между 370 и 450 km/s, т.е. меж-
ду ниска и леко завишена. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 380 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в 
диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz е около +2nT. 

Днес и утре  обстановката в близкото до Земята междуп-
ланетно пространство ще бъде спокойна. Скоростта на слън-
чевия вятър ще бъде предимно в диапазона 350 - 400 km/s. 
Това предполага, че геомагнитната обстановка ще бъде почти 
спокойна. Има вероятност  на 18 януари до Земята да достигне 
изхвърления от Слънцето през предната нощ слънчев плазмен 
облак (в резултат от избухване на протуберанс). Ето защо 
на 18 януари е възможно слабо покачване на геомагнитната 
активност, включително до планетарна геомагнитна суббуря 
(Kp=4)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спо-
койна и смутена, а на 18 януари - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 
по 10% за днес и утре, а за 18 януари тя е 20%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки 
един от трите дни (16, 17 и 18 януари).

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 януари) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. 
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Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-16 /13 ч 00 мин (UT = 11 ч 00 мин)

17 януари 2016 г /12 ч 30 мин: „Космическото време“ оста-
ва спокойно днес и утре, планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4) се очаква на 19 януари

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на рентгеновия поток бяха изцяло 
в B-диапазона, а средното му ниво е около B2. Не са реги-
стрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна (2480, 
2483 и 2485), които са в северното полукълбо + една новоиз-
гряваща група (може и да е единично петно) на юг от еква-
тора. Трите регистрирани групи  няколкократно надхвърлят 
по площ новия център, който е близо до югоизточния лимб. 
Съществува много малка вероятност областта 2485 да гене-
рира изригване от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 17 януари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 64 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 45 - 48. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 101.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 януари). Ве-
роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 19 януари ще е около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в спокойния диапазон между 320 и 380 km/s, като 
водещата тенденция беше към спадане. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 320 км/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -5nT и +5nT. От вчера по обяд до рано 
тази сутрин стойностите бяха непрекъснато положителни, т.е 
Bz беше ориентирана на север. В момента Bz е около +2nT. 

Днес и утре  обстановката в близкото до Земята междупла-
нетно пространство ще бъде спокойна. Скоростта на слънче-
вия вятър ще бъде между 300 и 400 km/s. Очаква се през нощта 
на 18 срещу 19 януари до Земята да достигне изхвърления от 
Слънцето на 15 януари плазмен облак (CME)(в резултат от 
избухване на протуберанс). Ето защо на 19 януари е възможно 
слабо покачване на геомагнитната активност, включително 
до планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до обичай- 
ния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще e предимно спокойна, 
утре - между спокойна и смутена, а на 19 януари - между 
спокойна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е 10% за днес, 20%- за утре, а за 19 януари 
тя е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини е по 5% за днес и утре, а за 19 януари тя е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-17 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

18 януари 2015 г /12 ч 30 мин: Слаба геомагнитна актив-
ност се очаква през нощта и утре сутринта

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на рентгеновия поток бяха не-
значителни и изцяло в B-диапазона, а средното му ниво е 
около B2. Само едно „суб-изригване“ (~ B3) е регистрирано 
вчера рано след обяд в района на групата петна 2485. Не са 
наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск има 4 регистрирани и две нови групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното 
полукълбо. Там са групите 2480, 2483, 2485, както и две 
нови малки групи петна, разположени източно от 2483. На 
юг от екватора е само групата петна 2486. Няма потенциални 
източници на слънчеви изригвания със средна или голяма 
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мощност (класове M и X). Двете залязващи области 2480 и 
2483 са на западния лимб на Слънцето и ще се скрият зад 
него през следващите 12 часа.

Слънчевият диск на 18 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 101.

Слънчевата активност ще бъде много ниска в рамките на 
3-дневната прогноза (18, 19 и 20 януари). Вероятността за 
изригване от средния мощностен клас M, за голямо изригване 
от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежи-
ма. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 януари ще 
е около 95.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон между 290 и 320 km/s. В момен-
та скоростта на слънчевия вятър е приблизително 300 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше в диапазона между -4nT и +4nT. От вчера 
по обяд до рано вечерта стойностите бяха непрекъснато от-
рицателни (ориентация на юг), след това в течение на почти 
цялата нощ и рано сутринта бяха положителни (ориентация 
на север), а през последните 2 - 3 часа отново са отрицателни. 
В момента Bz е около -2.5nT.

Днес през деня обстановката в близкото до Земята междуп-
ланетно пространство ще бъде спокойна. Късно вечерта и до 
утре сутринта се очаква активизация във връзка с възможната 
среща на Земята с изхвърления на 15 януари от Слънцето в 
резултат от ерупция на протуберанс плазмен облак (CME). 
След това обстановката отново ще се успокои и на 20 януари 
параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат в спокой-
ните си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес и на 20 януари геомагнитната обстановка ще e меж-
ду спокойна и смутена, а утре - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
е 20% за днес, 35% - за утре, а за 20 януари тя е 25%. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е 5% 
за днес, 15% за утре, и 10% за 20 януари.
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В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-18 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/01/11 - 2016/01/18)

Волфовото число за седмицата 4 - 10 януари 2016 г е 
36+14/-19; по новата система 58+22/-30)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощ-
ностен клас M е между много ниска и ниска. Вероятността 
за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е между пренебрежима и много ниска. 

Петнообразувателната активност ще бъде предимно уме-
рена. 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-ни-
ски. Съответният американски петнообразувателен индекс 
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Меж-
дународно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта над полярните райони 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 по-висока) е около и под 1%.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде меж-
ду спокойна и смутена през по-голямата част от седмицата с 
изключение на 12 и 13 януари. Тогава поради CHHSS-ефект, 
свързан със слънчева коронална дупка в геоефективна пози-
ция е възможна кратка слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1).

От 2 януари Земята се намира в сектор на междупланет-
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ното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „-/+“ на 11 януари.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
   2016-01-11 /22 ч 30 мин (UT = 20 ч 30 мин)

19 януари 2015 г /13 ч 15 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни и изцяло в B-дипазана, а средното му ниво е 
около B1.8-B2.0. Не са наблюдавани нови изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 регистрирани и 3 нови групи пет-
на. По площ превес имат петната в южното полукълбо. Там е 
единичното петно 2486, а североизточно от него е една нова 
малка група петна. На север от екватора е малката група 2485 
както и два нови едва видими петнообразувателни центъра. 
Няма потенциални източници на слънчеви изригвания със 
средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 19 януари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 70 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 99.

Слънчевата активност ще бъде много ниска в рамките на 
3-дневната прогноза (19, 20 и 21 януари). Вероятността за 
изригване от средния мощностен клас M, за голямо изригване 
от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежи-
ма. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 януари ще 
е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера от обяд и приблизително до полунощ скоростта 
на слънчевия вятър беше в много тесен диапазон между 
290 и 310 km/s. Около 23 ч българско време. Земята срещна 
периферията на бавно движещ се облак слънчева коронална 
маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 15 януари. Скоростта 
на слънчевия вятър нарасна със скок до около 380 km/s и от 
тогава досега тя се е увеличила средно с около 15 km/s. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 390 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) имаше незначителни отклонения 
около нулата снощи до 23 ч българско време. След това тя се 
ориентира на юг и достигна до -10 nT през втората половина 
на нощта, а тази сутрин отново се ориентира на север. В мо-
мента Bz е приблизително +13nT. Активизиралата се около 
полунощ обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство предизвика кратка планетарна геомагнитна 
суббуря (смущение) (Kp=4).

Днес все още в близост до Земята ще се намира слънчевият 
плазмен облак като неговото влияние постепенно ще стихва. 
Утре се очаква за кратко нашата планета да попадне в зона-
та на влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна 
позиция (CH HSS-ефект). На 21 януари обстановката ще се 
успокои. Във връзка с това днес и частично утре все още е 
възможна слаба геомагнитна активност, докато на 21 януари 
геомагнитната обстановка ще бъде по-спокойна.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше снощи между 2 ч и 5 ч българско време. По това 
време над България също беше регистрирано геомагнитно 
смущение.

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

Днес и утре геомагнитната обстановка ще e между спо-
койна и активна, а на 21 януари - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за утре е 30%, а за 21 януари тя е 20%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини е 15% за днес, 10% за 
утре, и 5% за 21 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-19 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

20 януари 2016 г /12 ч 30 мин: Ниска слънчева активност 
и смутена геомагнитна обстановка (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Тази сутрин около 09 ч 30 мин българско време имаше 
слабо импулсно изригване (C1.3) във факелната област 2484. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
часове видимо нарастна и е около B3.0. Не са наблюдавани 
нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на 
Земята. 

На слънчевия диск има 2 регистрирани и 2 нови групи 
петна. По площ превес имат петната в южното полукълбо. 
Там са двете регистрирани групи 2486 и 2487 (регистрира-
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на вчера). На север от екватора са двете малки нови групи, 
които нямат номера. Едната е близо до източния, а другата 
- до западния край на слънчевия диск. Няма потенциални 
източници на слънчеви изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 20 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 97.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ни-
ска в рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 януари). 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за 
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) еруп-
ция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и 
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на 21 януари ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

В близост до Земята все още се намира изхвърленият от 
Слънцето късно през нощта на 15 януари плазмен облак. Ско-
ростта на слънчевия вятър беше в диапазона 320 - 410 км/s. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 380 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше с доста високи положителни 
стойности (до около +15nT) от вчера по обяд до днес призори. 
Приблизително около 4 ч сутринта българско време обаче 
тя промени знака си и се ориентира на юг със стойности до 
-13nT. В момента Bz е приблизително -10.5nT. Отрицател-
ните стойности на Bz от тази сутрин създадоха условия за 
ново активизиране на геомагнитната обстановка до ниво на 
планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство временно ще се успокои, а на 22 януари отново 
слабо ще се активизира. Причина за това ще бъде CH HSS - 
ефект, причинен от слънчева коронална дупка с отрицателна 
полярност (CH47?).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше тази сутрин между 8 ч и 11 ч българско време. Над 
някои полярни станции са регистрирани и местни геомаг-
нитни бури. Над България геомагнитната обстановка остана 
спокойна.

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и ак-
тивна. Утре тя ще e между спокойна и смутена, а на 22 януари 
- между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 20%, а за 22 януари 
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тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини е 10% за днес и по 5% на ден за утре и за 22 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-20 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

21 януари 2016 г /14 ч 00 мин: Планетарна геомагнитна 
буря със средна мощност (Kp=6; G2) и полярни сияния.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше  
ниска. Имаше общо 4 слаби изригвания в мощностния диа-
пазон C1.0 - C3.0, чиито източници бяха залязващата факелна 
област 2484 и групите петна 2486 и 2487. Спокойното („ба-
зисно“) ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3.0. Не 
са наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ превес 
имат петната в южното полукълбо. Там са групите петна 2486 
и 2487. В северното полукълбо е новорегистрираната група 
2488. Областите 2487 и 2488 са от магнитен клас „бета“, 
а 2486 е от клас „алфа“. Слаби потенциални източници на 
слънчеви изригвания от средния мощностен клас M са обла-
стите 2487 и 2484. Последната се намира на западния край 
на слънчевия диск.
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Слънчевият диск на 21 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 59 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 55 
(по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 101.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 януари). Ве-
роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 23 януари ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Поради действащ CH HSS - ефект, причинен от слънчева 
коронална дупка с отрицателна полярност в геоефективна 
позиция  скоростта на слънчевия вятър е завишена. Тя се ко-
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лебае в тесен интервал между 490 km/s и 520 km/s. В момента 
тя е приблизително 520 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в интервала 
между -5nT и +2nT. Тази обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство беше много благоприятна 
за геомагнитна активност, която достигна и до планетарна 
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)(***!!!***) 
днес призори и сутринта в интервала между 5 ч и 8 ч бъл-
гарско време.

Днес все още гореспоменатият слънчев плазмен облак 
(CME) ще оказва влияние върху обстановката в близкото до 
Земята междупланетно пространство. Допълнително влияние 
ще има и намиращата се в геоефективна позиция слънчева 
коронална дупка. Последната ще продължи да оказва влияние 
утре и на 23 януари. Скоростта на слънчевия вятър ще бъде 
около и над 500 км/s. Във връзка с това утре и на 23 януари 
ще се запазят условията за слаба геомагнитна активност 
(най-вероятно планетарни геомагнитни смущения (суббури). 
Не бива обаче да се изключва съвсем (особено утре) и малка 
планетарна геомагнитна буря (Kp=6; G2)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие  геомагнитната обстановка 
беше активна и рано тази сутрин достигна до ниво на пла-
нетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)
(***!!!***). Над полярните райони на Земята имаше авро-
рална активност.  Над България геомагнитната обстановка 
на два пъти се активизира до ниво на слаба местна геомаг-
нитна буря (за станция Панагюрище K=5) - вчера около обяд 
и рано след обяд и снощи около полунощ между 23 ч и 2 ч 
българско време.
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над гр. Торнио (Финландия); снимка -

Джони Алавеса (solarham.net)

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

Геомагнитната обстановка утре и на 23 януари ще е между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за утре е 25%, а за 23 януари тя е 15%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
е по 5% на ден за утре и за 23 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-21 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)
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22 януари 2016 г /11ч 30 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е около 500 km/s. Планетарна геомагнитна суббуря 
(Kp=4).

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше едно слабо изригване с показател C1.3 в ра-
йона на групата петна 2487. То достигна своя пик вчера след 
обяд около 15 ч 20 мин българско време. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток е приблизително B2.5. Не са на-
блюдавани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ превес имат 
петната в южното полукълбо. Там са групите петна 2486 и 
2487. В северното полукълбо е групата 2488. Областите 2487 
и 2488 са от магнитен клас „бета“, а 2486 е от клас „алфа“.  
Слаби потенциални източници на слънчеви изригвания от 
средния мощностен клас M са областите 2487 и 2488. 

Слънчевият диск на 22 януари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 70 
(по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 103.

Слънчевата активност ще бъде предимно ниска  в рамките 
на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 януари). Вероятността 
за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на ден. 
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протон-
на (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 105, а на 24 януари ще бъде около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Поради действащ CH HSS- ефект, причинен от слънчева 
коронална дупка с отрицателна полярност в геоефективна 
позиция  скоростта на слънчевия вятър е завишена. Тя се ко-
лебае в тесен диапазон между 490 km/s и 520 km/s. В момента 
тя е приблизително 520 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в интервала 
между -5nT и +2nT. В момента Bz около +2.5nT. Завишената 
скорост на слънчевия вятър беше главната причина за плане-
тарната геомагнитна суббуря (Kp=4), която беше наблюдавана 
вчера от 14 ч до 8 ч тази сутрин българско време. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде завишена. 
Утре и на 24 януари тя постепенно ще спада. В резултат от 
това геомагнитната активност също постепенно ще стихва в 
рамките на 3-дневната прогноза (22-24 януари). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. В продължение на общо 15 часа между 14 ч 
вчера след обяд и 8 ч тази сутрин българско време имаше 
планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4). Над България гео-
магнитната обстановка също беше смутена снощи между 20 
ч и 2 ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
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чайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между смутена и 

активна, а утре и на 24 януари тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре е 20%, а за 24 януари тя е 15%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини е 10% за днес 
и по 5% на ден за утре и за 24 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора 
2016-01-22 /11 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин )

23 януари 2016 г /11 ч 45 мин: Слънцето е спокойно, 
скоростта на слънчевия вятър е в диапазона 500 - 600 km/s. 
Планетарно геомагнитно смущение.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше само „суб-изригвания“ от мощност-
ния клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
е приблизително B2.5. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 групи петна. Сумарните площи на 
петната в северното и южното полукълбо са приблизително 
равни. Южно от екватора са групите петна 2486 и 2487. В 
северното полукълбо е групата 2488. Областите 2487 и 2488 
са от магнитен клас „бета“, а 2486 е от клас „алфа“. Слаби 
потенциални източници на слънчеви изригвания от средния 
мощностен клас M са областите 2487 и 2488.



65

Слънчевият диск на 23 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 58 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 януари). Ве-
роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 25 януари ще бъде около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

CH HSS- ефектът, причинен от слънчева коронална дупка 
с отрицателна полярност в геоефективна позиция продължи 
да действа и през последните 24 часа. Скоростта на слън-
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чевия вятър продължава да е завишена. Вчера и през нощта 
тя беше близка до 500 km/s. Сутринта тя видимо нарасна и 
за кратко достигна 580 - 600 km/s. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 560 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в интервала между -6nT и +6nT. В момента Bz около 
+5nT. Завишената скорост на слънчевия вятър беше главната 
причина за планетарната геомагнитна суббуря (Kp=4), която 
е регистрирана през последните часове. 

Очаква се днес след обяд скоростта на слънчевия вятър да 
започне да спада и постепенно да слезе до спокойния диапа-
зон около и под 400 km/s. Тя ще започне отново да нараства 
привечер на третия ден (25 януари), а причината за това 
отново ще бъде слънчева коронална дупка в геоефективна 
позиция. Във връзка с това за утре се очаква спокойна геомаг-
нитна обстановка. Ново активизиране на земното магнитно 
поле ще има към края на 25 януари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Тази сутрин между 8 ч и 11 ч българско време 
е регистрирана планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4). Над 
България геомагнитната обстановка остана спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес ще е предимно смутена, 
утре - спокойна, а на 25 януари тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре е 10%, а за 25 януари е 15%. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за днес и 
за 25 януари, а за утре е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
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2016-01-23 /11 ч 45 мин (UT = 09 ч 45 мин )

24 януари 2016 г /12 ч 45 мин: Ниска слънчева активност 
и спокойна геомагнитна обстановка.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше само едно слабо изригванe (C1.4) в района на 
групата петна 2488. То достигна своя максимум тази сутрин 
приблизително в 6 ч 40 мин българско време. Средното ниво 
на слънчевия рентгенов поток е приблизително B3.0. Не са 
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по по-
сока на Земята.

На слънчевия диск има две групи петна (2487 и 2488). 
2487 е в южното, а 2488 е в северното полукълбо. Областите 
2487 и 2488 са от магнитен клас „бета“. Слаб потенциален 
източник на слънчеви изригвания от средния мощностен клас 
M е областта 2488.

 

Слънчевият диск на 24 януари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 54 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 39 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 26 - 27. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 99.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 януари). Ве-
роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 26 януари ще бъде около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа CH HSS - ефектът, причинен от 
слънчева коронална дупка CH46 с отрицателна полярност 
започна да отслабва. Скоростта на слънчевия вятър започна 
да спада и от около 580 - 600 km/s вчера около обяд тя намаля 
до 450 km/s тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 460 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в 
интервала между -3nT и +5nT. В момента Bz около +2.5nT. 
При тази ситуация в близкото до Земята междупланетно 
пространство геомагнитната обстановка беше спокойна.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще е сравни-
телно ниска (около 400 km/s). Тя слабо ще нарасне на 26 
януари в резултат от влияние на слънчева коронална дупка с 
положителна полярност. Ето защо днес и утре геомагнитната 
обстановка  днес и утре ще  бъде предимно спокойна. Слаба 
геомагнитна активност може да се очаква на 26 януари.
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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 беше близък до обичайния 
фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спо-
койна и смутена, а на 26 януари тя ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 26 януари тя е 30%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е 
около и под  1% за днес, 5% - за утре, а за 26 януари е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-24 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин )

25 януари 2016 г /12 ч 45 мин: Геомагнитни смущения 
днес, утре и на 27 януари.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Изригване с мощностен показател ~ C1.5 стана тази 
сутрин около 11 ч българско време. Източникът на изригва-
нето е нова активна област, разположена близо до североиз-
точния край на слънчевия диск. Средното  ниво на слънчевия 
рентгенов поток  е приблизително B3.0. Не са наблюдавани  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има две регистрирани и две нови групи 
петна. По площ и по брой преобладават петната в северното 
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полукълбо. Там е групата 2488, както и едната от новите не-
регистрирани още области. Тя е близо до североизточния край 
на слънчевия диск. В южното полукълбо близо до югоизточ-
ния край на слънчевия диск се намира другият нов център на 
петнообразуване, който засега се вижда като единично петно. 
Там е и групата 2487. Областите 2487 и 2488 са от магнитен 
клас „бета“. Слаб потенциален източник на слънчеви изриг-
вания от средния мощностен клас M е областта 2488. При 
нея през последните 48 часа се наблюдава видим растеж на 
броя и площите на петната.

Слънчевият диск на 25 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 55 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 103.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска  
в рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 януари). Ве-
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роятността 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. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 27 януари ще бъде около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие Земята пресече секторна гра-
ница на междупланетното магнитно поле (ММП) Това стана 
вчера рано вечерта около 19 ч българско време. Скоростта 
на слънчевия вятър слабо нарасна от около 470 km/s до 500 
- 510 km/s, а след това започна бавно да спада.  В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 435 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше предимно положителна през по-голямата 
част от последното денонощие. Стойностите бяха предимно 
между 0 и +5nT. Вчера вечерта около 18 – 19 ч българско 
време тя доста бързо обърна посоката и в продължение на 
3 - 4 часа беше отрицателна (т.е. ориентирана на юг), дос-
тигайки към 20 ч до -7nT. В момента Bz е приблизително 
+0.5nT. Завишената скорост на слънчевия вятър в съчетание 
с отрицателните стойности на Bz доведоха до планетарно 
геомагнитно смущение (суббуря) (Kp=4) вчера вечерта. Над 
някои райони на Земята геомагнитната активност достигна 
и до слаби местни бури (K=5). 

Днес, утре и на 27 януари скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята ще остане завишена като за кратко 
може да достига и до 550 km/s. Причина за това ще бъде 
слънчева коронална дупка с положителна полярност в гео-
ефективна позиция. Във връзка с това в рамките на 3-дневната 
прогноза ще има условия за планетарни геомагнитни смуще-
ния. Над отделни райони, предимно в полярните области на 
Земята са възможни и местни геомагнитни бури с малка или 
средна мощност (K=5 или 6).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена в средно планетарен мащаб. 3-часовият пла-
нетарен Kp-индекс достигна бал 4 снощи между 20 ч и 23 
ч българско време. Над отделни станции на високи ширини 
бяха регистрирани и местни слаби геомагнитни бури (K=5). 
Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес, утре и на 27 януари ще 
е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 40%, за утре е 30%, 
а за 27 януари тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини е по 10% на ден за днес и утре и 5% 
за 27 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-25 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин )

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/01/18 - 2016/01/25)

Волфовото число за седмицата 11 - 17 януари 2016 г е 
22+7/-6; по новата система 35+10/-10

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. 
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Петнообразувателната активност ще бъде между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на новото Междуна-
родно число на слънчевите петна ще са в границите от 20 
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 мега-
електронволта над полярните райони ще е завишен на 18 - 19 
януари. През останалите дни от седмицата, той ще е нисък. 

Потокът слънчеви протони с енергия около или по-голяма 
от 10 мега електронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще 
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря (бал S1 или по-висока) е около и под 1%.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена. По-висока е вероятността за пла-
нетарни геомагнитни смущения на 18 - 19 януари.

От 16 януари Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „-/+“ на 19 януари.

   HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
   2016-01-18 /22 ч 30 мин (UT = 20 ч 30 мин)

26 януари 2016 г /13 ч 45 мин: „Космическото време“ 
засега е спокойно. Очаква се слаба геомагнитна активност 
днес и утре.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше десетина „суб-изригвания“ в B-диапа-
зона предимно от ново регистрираната област 2489. Сред-
ното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3-B4. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
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посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ и по брой 

преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
2488 и новата 2489. В южното полукълбо са групите петна 
2487 и регистрираната през последното денонощие 2490. Об-
ластите 2488, 2489 и 2490 са от магнитен клас „бета“. Слаби 
потенциални източници на слънчеви изригвания от средния 
мощностен клас M са областите 2488 и 2489.

Слънчевият диск на 26 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 64 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 106.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 януари). Ве-
роятността за изригване от средния мощностен клас M е по 
10% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както 
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и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 28 януари ще бъде около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
спадна от 420 km/s вчера по обяд до 350 km/s. В момента тя 
е приблизително 360 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше слабо поло-
жителна (ориентирана на север) в тесния диапазон между 0 
и +2nT. В момента Bz e около +1nT.

Под влияние на приекваториалния край на слънчевата се-
верна полярна област с положителна полярност, включваща 
короналните дупки CH48 и CH49, днес се очаква скоростта на 
слънчевия вятър да нарасне до 500 - 550 km/s. Тя ще остане 
завишена и утре. По-късно утре и на 28 януари скоростта 
на слънчевия вятър ще започне да спада. Ето защо днес и 
утре е възможно активизиране на земното магнитно поле, 
включително до планетарни геомагнитни смущения (суббу-
ри) (Kp=4). На 28 януари геомагнитната обстановка ще бъде 
предимно спокойна. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спо-
койна и активна, а на 28 януари тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 30%, за утре е 25%, а за 28 януари тя е 15%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е 
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10% за днес и по 5% на ден за утре и за 28 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-26 /13 ч 45 мин (UT = 11 ч 45 мин )

27 януари 2016 г /13 ч 30 мин: Ерупция на протуберанс 
+ изхвърляне на коронална маса (CME) в югозападната част 
на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Регистрирано е изригване с мощностен показател 
C1.3, чийто източник се асоциира с факелната област 2486 
в югозападната част на слънчевия диск. Неговият максимум 
беше достигнат приблизително в 19 ч 30 мин българско време. 
Много е възможно това изригване да е свързано с избухване 
на протуберанс приблизително в същия район и по същото 
време. Избухването на протуберанса е довело до изхвърляне 
на коронална маса (CME). Последното може да се проследи 
на получените изображения от коронографа LASCO_C2 на 
борда на спътника SOHO. Възможно е това CME-явление да 
е геоефективно. В момента движението на плазмения облак 
се анализира. Средното  ниво на слънчевия рентгенов поток 
е около B3-B4. 
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Изхвърляне на коронална маса CME) на
26 януари 2016 г (SOHO/LASCO_C2)

На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ и по брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
2488 и 2489. В южното полукълбо са групите петна 2487 и 
2490. Групите петна 2487 и 2490 вече едва се виждат и почти 
са се превърнали във факелни полета. От друга страна нара-
стване се наблюдава във водещата част на групата петна 2489. 
Слаби потенциални източници на слънчеви изригвания от 
средния мощностен клас M са областите 2488 и 2489. 
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Слънчевият диск на 27 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 86 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 112.

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
в рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 януари). Веро-
ятността за изригване от средния мощностен клас M е 10% 
за днес и по 5% на ден за утре и за 29 януари. Вероятността 
за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 
утре и на 29 януари ще бъде около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 320 - 380 km/s. В момента тя е 
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приблизително 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -5nT и +5nT. В момента Bz e около +2nT.

Под влияние на приекваториалния край на слънчевата се-
верна полярна област с положителна полярност, включваща 
короналните дупки CH48 и CH49 днес (все още) се очаква 
скоростта  на слънчевия вятър да нарасне до 500 - 550 km/s. 
Тя ще остане завишена и утре. По-късно утре и на 29 януари 
скоростта на слънчевия вятър ще започне да спада. Оттук 
следва, че днес и евентуално и утре е възможна слаба геомаг-
нитна активност. Тя обаче няма да има планетарен характер, 
а по-скоро ще се изрази в местни геомагнитни смущения или 
слаби бури (K=4 или 5) над отделни райони на Земята. На 29 
януари геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес, утре и на 29 януари ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 25%, а за утре и за 29 
януари е по 15% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини е по 5% на ден за днес, утре и 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 близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-27/ 13 ч 30 мин (UT = 11 ч 30 мин)
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28 януари 2016 г /12 ч 30 мин: Три слаби слънчеви из-
ригвания.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше общо 3 изригвания от слабия мощностен клас 
C. Техни източници бяха групите петна 2488 и 2489, разпо-
ложени в северното полукълбо. Най-значимото измежду тях 
стана тази сутрин в областта 2488. То достигна своя максимум 
(C5.3) в 07 ч 20 мин българско време. Приблизително час и 
половина по-късно в същата област имаше друго изригване 
с мощностен показател C2.8. Областта 2489 генерира C1.1- 
изригване вчера след обяд около 15 ч 30 мин българско време. 
Средното  ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3-B4. 

Преобладаващата част от изхвърления на 26 януари от 
Слънцето в резултат от избухване на протуберанс плазмен 
облак (CME) изглежда, че се движи встрани от посоката към 
Земята. Все пак не бива да се изключва, че той  би могъл с 
периферията си да взаимодейства със земната магнитосфера 
(най-вероятно на 31 януари). 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 площ и по брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2488 и 2489. Всяка една от тях е с площ от 200 - 250 
милионни части от слънчевия диск и включва от 12 до 15 
отделни петна. И в двете области се наблюдава динамика. 
Тя се изразява в краткосрочни тенденции за появата на нови 
петна в средните им части с последващо тяхно отслабване 
и разрушаване, докато главните им водещи петна изглеждат 
по-стабилни. В южното полукълбо е групата 2490. Слаби 
потенциални източници на слънчеви изригвания от средния 
мощностен клас M са областите 2488 и 2489. 
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Слънчевият диск на 28 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 75 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 55 
(по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 113.

Слънчевата активност ще бъде ниска в рамките на 3-днев-
ната прогноза (28, 29 и 30 януари). 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. Слънчевият радиоиндекс F10.7 
утре и на 30 януари ще бъде между 110 и 115.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие  скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 320 - 390 km/s. В момента тя е 
приблизително 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) демонстрира чести 
колебания в диапазона между -7nT и +7nT. Като цяло вчера 
след обяд и през нощта преобладаваха положителните стой-
ности (т.е. Bz беше ориентирана на север), докато тази сутрин 
имаше продължителен период, в който Bz беше отрицателна 
(ориентация на юг). В момента Bz e около -4.5nT. Това създаде 
предпоставки за слаба геомагнитна активност, изразяваща се 
в местни слаби геомагнитни бури или смущения над отделни 
райони на Земята. 

Под влияние на приекваториалния край на слънчевата се-
верна полярна област с положителна полярност, включваща 
короналните дупки CH48 и CH49 за днес (все още) се допуска, 
че скоростта на слънчевия вятър може да нарасне до около 
500 km/s. Утре и на 30 януари това влияние ще стихне и па-
раметрите на слънчевия вятър ще се върнат в спокойните си 
граници. Ето защо за днес и  утре се очаква слаба геомагнитна 
активност, която ще се изрази предимно в местни геомагнитни 
бури и смущения предимно над полярните райони на Земята. 
По-висока вероятност за геомагнитна активност има днес 
като е възможна и планетарна суббуря (Kp=4). Геомагнитната 
обстановка на 30 януари ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие  геомагнитната  обстановка 
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над някои станции 
на високи ширини са регистрирани местни слаби геомагнитни 
бури или смущения. Над България геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спо-
койна и активна, а на 30 януари тя ще е между спокойна и 
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смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 30%, за утре е 25%, а за 30 януари тя е 20%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е 
10% за днес и по 5% на ден за утре и 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 близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-28/ 12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин )

29 януари 2016 г /12 ч 30 мин: Еруптивна активност в об-
ластта AR12488 (2488). Нараства вероятността за изригвания 
от средния мощностен клас. M

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше общо 6 изригвания от слабия мощностен 
клас C. Техен източник беше групата петна 2488. Сред тях 
се откроява изригване със „суб-средна“ мощност (C9.6) То 
достигна своя максимум вчера рано след обяд в 13 ч 50 мин 
българско време. Към този момент няма данни за изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ и по брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2488 и 2489. Всяка една от тях е с площ между 200 и 
300 милионни части от слънчевия диск и включва по около 15 
отделни петна. В южното полукълбо е групата 2490. Магнит-
ната структура на областта 2488 се усложни през последното 
денонощие и магнитният й клас е вече „бета-гама“. Сега тя е 
значителен потенциален източник на изригвания от средния 
мощностен клас M, както и слаб такъв за големи изригвания 
от клас X и за слънчеви протонни (СЕЧ) ерупции. Областта 



84

2489 засега остава слаб потенциален източник за изригвания 
от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 29 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 63 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 111.

Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена в 
рамките на 3-дневната прогноза (29, 30 и 31 януари). Вероят-
ността 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 31 януари ще бъде около 105. 
Възможни са слаби или средни радио смущения, свързани с 
еруптивната активност на областта 2488.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 300 - 390 km/s. В момента тя е 
приблизително 310 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диа-
пазона между -5nT и +6nT. През последните часове амплиту-
дата на колебанията забележимо стихна и сега те са в много 
тесни граници около нулата.В момента Bz e около +0.5nT.

Днес, утре и на 31 януари обстановката в близкото до Зе-
мята междупланетно пространство ще бъде почти спокойна. 
Във връзка с това се очаква геомагнитната обстановка да бъде 
спокойна или да има слаби прояви на геомагнитна активност 
предимно над полярните райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
(евентуално) активна, а утре и на 31 януари тя ще е между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смуще-
ния на средни ширини за днес е 25%, за утре е 15%, а за 30 
януари тя е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (K=5) е 10% за днес и  по 5% на ден за утре 
и за 31 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 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 малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-29 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин )
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30 януари 2016 г / 13 ч 15 мин: Слънчевата еруптивна ак-
тивност стихва. Скоростта на слънчевия вятър е под 300 km/s

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше общо 3 изригвания от ниската част на слабия 
мощностен клас C (в диапазона C1.0-C3.5). Техен източник 
беше активната област 2488, намираща се на западния край 
на слънчевия диск. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток през последните часове е около B3. През вчерашния 
ден бяха наблюдавани две избухвания на протуберанси, съ-
ответно в северозападната и югозападната част на слънчевия 
диск. Първото от тях е съпроводено с изхвърляния на коро-
нална маса (CME), но траекторията на неговото движение е 
насочена встрани от Земята. Засега няма данни за изхвърлено 
коронално вещество от избухването на втория протуберанс.

На слънчевия диск има две групи петна (2488 и 2489). Те 
са в северното полукълбо. Областта 2488 започна да отслабва 
през последното денонощие. Тя загуби част от петната си и 
„гама“- компонентата на магнитната си структура. Магнит-
ният клас е отново „бета“. Областта 2488 остава потенциален 
източник за изригвания от средния мощностен клас M. Тъй 
като обаче се намира вече близо до западния край на слънче-
вия диск, то подобни изригвания едва ли биха могли да бъдат 
свързани с геоефективни изхвърляния на коронална маса. 
Областта 2489 изглежда магнитно стабилна.
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Слънчевият диск на 30 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 33 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 114.

Слънчевата активност ще бъде ниска в рамките на 3-днев-
ната прогноза (30 и 31 януари и 1 февруари). Вероятността 
за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на ден. 
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протон-
на (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 105, а на 1 февруари - около 100. Възможни 
са слаби или средни радио смущения, свързани с еруптивната 
активност на областта 2488.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 270 - 310 km/s, а преобладава-
щата тенденция беше низходяща. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 275 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz 
e около -1.5nT.

Днес, утре и на 1 февруари обстановката в близкото до Зе-
мята междупланетно пространство ще бъде почти спокойна. 
Скоростта на слънчевия вятър ще бъде около 300 - 350 km/s. 
Ето защо и геомагнитната обстановка ще бъде предимно 
спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде предимно 
спокойна, а на 1 февруари - между спокойна и смутена. Ве-
роятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес и утре е по 10% на ден, а за 1 февруари тя е 15%. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 
е по 5% за всеки един от трите дни (30 и 31 и 1 февруари).

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 близо до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-30 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин )
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31 януари 2016 г /13 ч 00 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър спадна до 250 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше едно „суб-изригване“ с мощностен по-
казател ~ B9 в района на залязващата (всъщност вече залязла) 
група петна 2488. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток е около B3. Вчера след обяд между 16 ч и 18 ч 30 мин 
българско време е наблюдавано избухване на протуберанс 
в североизточната част на слънчевия диск, съпроводено с 
изхвърляния на коронална маса (CME). Траекторията на 
неговото движение като цяло е насочена встрани от Земята. 
Възможно е обаче периферията на плазмения облак да взаи-
модейства със земната магнитосфера. Все още няма оконча-
телни резултати от анализа на коронографските изображения 
от спътника SOHO.

На слънчевия диск има две регистрирани и една нова гру-
пи петна. По площ и брой преобладават петната в северното 
полукълбо. На север от екватора са групата петна 2489, както 
и една нова малка група близо до североизточния край на 
слънчевия диск. В южното полукълбо е реактивиралата се 
група петна 2490, която обаче едва се вижда. Областта 2489 
изглежда магнитно стабилна, но за нея все пак се допуска, 
че би могла да бъде (евентуално) източник на изригване от 
средния мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 31 януари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 30 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 24 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 104.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(31 януари 1 и 2 февруари) 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. 
Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 2 февруари ще бъде 
приблизително 100. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше много ниска - между 250 и 300 km/s. В момента тя е 
приблизително 270 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) вчера след обяд 
беше много близо до нулата в продължение на часове. След 
това обаче тя трайно обърна посоката си на юг, като стойно-
стите рано тази сутрин достигнаха до -7.5nT. В момента Bz 
e приблизително -7.5nT.

Днес, утре и през по-голямата част от 2 февруари обстанов-
ката в близкото до Земята междупланетно пространство ще 
бъде почти спокойна. Към края на третия ден (2 февруари) се 
очаква Земята да пресече секторна граница на ММП, а след 
това да попадне в зоната на действие на слънчева коронална 
дупка с положителна полярност (CH50?) в геоефективна 
позиция. Във връзка с това днес и утре геомагнитната обста-
новка се очаква да бъде предимно спокойна, а на 2 февруари 
слабо да се активизира. Тогава е възможно и планетарно 
геомагнитно смущение (суббуря)(Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде предимно 
спокойна, а на 2 февруари - между спокойна и смутена. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
е 10%, за утре е 15%, а за 2 февруари тя е 25%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
за днес и утре, а за 2 февруари тя е 10%.

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 близо до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-01-31 /13 ч 00 мин (UT = 11 ч 00 мин)
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1 февруари 2016 г /13 ч 30 мин: Кратко планетарно гео-
магнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше едно слабо изригване с показател (C1.6) в 
областта 2490. Неговият максимум беше достигнат около 03 
ч 10 мин българско време. Средното ниво на слънчевия рен-
тгенов поток е около B3.5. 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 северното полукълбо. На север от 
екватора са групите петна 2489 и новорегистрираната 2491, 
която е близо до североизточния край на слънчевия диск. В 
южното полукълбо е групата петна 2490. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X).

 

Слънчевият диск на 01 февруари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 47 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза (1, 
2 и 3 февруари) ще бъде между много ниска и ниска. Вероят-
ността 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 3 
февруари ще бъде приблизително 100. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон между 260 и 320 km/s като за 
кратко на два пъти тя надхвърли 350 km/s. Общата тенденция 
беше по посока на плавното нарастване. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 300 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
от вчера по обяд до рано тази сутрин беше непрекъснато 
отрицателна (т.е. ориентирана на юг), а стойностите бяха 
предимно в диапазона между -5nT и -9nT. В момента Bz e 
приблизително +2.5nT. Продължителният период с отрица-
телни стойности на Bz създаде предпоставки за слаба дес-
табилизация на земното магнитно поле, включително и до 
кратка планетарна геомагнитна суббуря през нощта (Kp=4).

Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефектив-
на позиция с положителна полярност утре и на 3 февруари 
скоростта на слънчевия вятър постепенно ще нарасне до 
550 - 600 km/s. Тогава е възможно и планетарно геомагнит-
но смущение (суббуря)(Kp=4). Това ще създава условия за 
слаба геомагнитна активност. На 3 февруари е възможна и 
планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-01 /13 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин )
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/01/25 - 2016/02/01)

Волфовото число за седмицата 18 - 25 януари 2016 г е 
32+3/-4; по новата система 51+8/-6)

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 между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на новото Междуна-
родно число на слънчевите петна ще са в границите от 20 
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 мега-
електронволта над полярните райони се очаква да е завишен 
между 25 - 27 януари. През останалите дни от седмицата той 
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 по-висока) е около и под 1%.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена. По-висока е вероятността за 
планетарни геомагнитни смущения на 26 и 27 януари. Те са 
свързани с възможно слабо влияние на слънчева коронална 
дупка с положителна полярност в геоефективна позиция.

От 19 януари Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Очаква се Земята 
да пресече секторна граница на ММП с преход „-/+“ на 29 
януари.

   HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
   2016-01-25 /22 ч 30 мин (UT = 20 h 30 min)
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2 февруари 2016 г /11 ч 30 мин: Спокойно „космическо 
време“. Скоростта на слънчевия вятър отново е под 300 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше слаби колебания на слънчевия рентгенов 
поток в рамките на B-диапазона. Средното му ниво е около 
B2.5. Вчера след обяд българско време в североизточната 
част на слънчевия диск, но близо до неговия център, беше 
наблюдаване избухване на протуберанс. Магнитното поле 
на протуберанса обаче остана затворено. Веществото беше 
абсорбирано обратно надолу към слънчевата повърхност, т.е. 
не се стигна до изхвърляне на коронална маса (CME). Други 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята 
също не са наблюдавани.

На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното по-
лукълбо. На север от екватора са групите петна 2489, 2491 + 
една нова едва видима малка група близо до североизточния 
край на слънчевия диск. В южното полукълбо е групата петна 
2490. Като цяло тази област намалява, въпреки че се наблю-
дава някаква динамика, свързана с появата и изчезването на 
малки петна там. Областта 2489 е в процес на много бавно 
отслабване. Няма потенциални източници за изригвания със 
средна или голяма мощност (класове M и X).



96

Слънчевият диск на 02 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 42 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 45 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 99.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогно-
за (2,3 и 4 февруари) 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. Слънчевият радиоиндекс F10.7 
утре и на 4 февруари ще бъде приблизително 105. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в процес на бавно спадане. Вчера около обяд тя беше 
приблизително 310 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е около 270 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) на 31 януари и през 
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нощта срещу 1 февруари беше предимно ориентирана на юг 
(вследствие преминаване за кратко през сектор с „-“ поляр-
ност). От вчера късно сутринта тя поддържа почти постоянно 
северна ориентация със слаби положителни стойности (меж-
ду 0 и +4nT). В момента Bz e приблизително +2nT. 

Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна 
позиция (CH50 + евентуално и южната периферия на CH51) 
днес късно след обяд или привечер се очаква нарастване на 
скоростта на слънчевия вятър (до 500 - 550 km/s). Ето защо 
е възможно през нощта и утре да има планетарно геомаг-
нитно смущение (суббуря)(Kp=4). На 4 февруари скоростта 
на слънчевия вятър ще започне да спада и геомагнитната 
обстановка ще бъде спокойна или ще има много слаба гео-
магнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. (На снимката по-долу е показано полярно 
сияние над Аляска от по-предната нощ, т.е. на 31 януари сре-
щу 1 февруари, когато имаше период на слаба геомагнитна 
активност в резултат от отрицателните стойности на Bz по 
това време).

Северно полярно сияние над Аляска (Aurora Borealis) през 
нощта на 31.01 /01.02 2016 г; снимка - Маркета Мъри; 

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

Геомагнитната обстановка днес и на 4 февруари ще бъде 
между спокойна и смутена, а утре - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес и за 4 февруари е по 20% на ден, а за утре тя е 30%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е по 5% на ден за днес и за 4 февруари, а за утре тя е 
10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 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 
2016-02-02 /11 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин)

../../PDF/SW-Warning.pdf 3 февруари 2016 г /12 ч 30 мин: 
Планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера след обяд около 16 ч 30 мин българско време в 
район, разположен близо зад изток-североизточния край на 
слънчевия диск, достигна своя максимум продължително 
C1.2-изригване. С него е свързано изхвърляне на коронална 
маса (CME). То започна да се вижда добре на изображения-
та от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO 
вечерта около 21 ч българско време. Ерупция на протуберанс 
беше наблюдавано рано предната сутрин на северозападния 
край на слънчевия диск. Движението на изхвърления плаз-
мен облак, както и в по-горе описания случай е насочено 
силно встрани от Земята. Други изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята също не са регистрирани. 
Наблюдава се бавна тенденция към покачване на средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток. През последните часове 
то е около B5.
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На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното 
полукълбо. На север от екватора са групите петна 2489, 2491, 
новорегистрираната 2492, както и една нова нерегистрирана 
група, близо до слънчевия екватор. В южното полукълбо е 
групата петна 2490. През последното денонощие тя продъл-
жи да нараства и укрепва, но еруптивната активност е много 
слаба. Тя се изразява в слаби колебания в B-диапазона. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 03 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 87 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 102.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогно-
за (3,4 и 5 февруари) 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) 
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ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 
утре и на 5 февруари ще бъде приблизително 110. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

От вчера след обяд Земята навлезе в зоната на влияние на 
слънчева дълго живуща магнитна област (CIR), зад която се 
разполага слънчева коронална дупка с положителна поляр-
ност (CH50). Скоростта на слънчевия вятър започна плавно 
да нараства и от 260 - 270 km/s тя достигна през нощта и 
тази сутрин до 360 - 370 km/s. В момента тя е около 345 
km/s. Данните от сондата ACE през последното денонощие  
показаха, че Земята няколкократно пресече секторни граници 
на междупланетното магнитно поле (ММП). Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
променя посоката си няколкократно като стойностите се 
колебаеха в диапазона от -10nT до +10nT . През нощта и 
рано сутринта имаше няколко часов период, в който те бяха 
непрекъснато отрицателни, достигайки до около -8nT. След 
това Bz трайно се обърна на север („+“) и в момента e прибли-
зително равна на +3nT. Тази активна обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство стана причина за 
активизация на геомагнитната обстановка, включително до 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).

Днес и частично утре обстановката в близкото до Земята 
междупланетно пространство ще остане активна. Тенденци-
ята обаче е тя постепенно да се успокоява. На 5 февруари па-
раметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат в спокойните 
си граници. Във връзка с това днес и частично утре все още 
ще има условия за геомагнитна активност, а на 5 февруари 
геомагнитната обстановка ще е почти спокойна. 
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, като призори между 5 ч и 8 ч българско вре-
ме достигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1)(***!!!***). Над България геомагнитната обста-
новка беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна и 
смутена, а на 5 февруари - предимно спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%, а 
за 5 февруари тя е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден 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 близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-03 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

4 февруари 2016 г /13 ч 45 мин: Слънчевото петнообра-
зуване тръгна нагоре. Голям брой слаби изригвания.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше голям брой (около 10) слаби изригвания от 
областите 2489, 2490, 2491, 2492, както и от два нереги-
стрирани още райони в южното полукълбо на Слънцето. 
Мощностните показатели на всички изригвания бяха в най-
ниската част на C-диапазона (C1.0-C2.0). Наблюдавани са 
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и няколко избухвания на протуберанси. Някои от тях бяха 
съпроводени от изхвърляния на коронална маса (CME). Няма 
обаче доказателство за нито едно от тях, че е геоефективно. 
Наблюдава се бавна тенденция към покачване на средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток. През последните часове 
то е между B5 и B8.

На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното 
полукълбо. Там са групите петна 2489, 2491 и 2492. На юг 
от екватора са групите 2490, новорегистрираната 2493, както 
и двете нови нерегистрирани групи петна. Областта 2489 
продължава да отслабва като същевременно приближава 
и западния край на слънчевия диск. Въпреки, че областта 
2490 продължава да укрепва по отношение на площта и броя 
на петната, нейната еруптивна активност си остава слаба. 
Най-силната проява е едно C1.1- изригване от тази сутрин. 
Въпреки значителното си нарастване групата петна 2493 
също не показа някаква забележителна еруптивна активност. 
Спокойни до този момент са и двете нови, нерегистрирани 
области. Няма потенциални източници за изригвания със 
средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 04 февруари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 78 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 115 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 85 - 90. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 112.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогно-
за (4,5 и 6 февруари) 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. Слънчевият радиоиндекс F10.7 
утре ще е 120, а на 6 февруари ще бъде приблизително 115. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята се намираше в зона-
та на влияние на слънчева коронална дупка с положителна 
полярност. Скоростта на слънчевия вятър беше в граничната 
област между спокойна и леко завишена (диапазонът 350 - 440 
km/s). В момента тя е приблизително 440 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -2nT и +8nT като преобладаваха по-
ложителните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на север.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър може да остане 
леко завишена, а на 6 февруари тя ще бъде вече в спокойните 
си граници, т.е. под 400 km/s. Ето защо днес все още ще има 
условия за слаба геомагнитна активност (предимно местни 
геомагнитни смущения), а утре и особено на 6 февруари тя 
ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения бяха регистрирани само над отделни станции. Над 
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България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 

>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до обичайния 
фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между спо-
койна и смутена, а на 6 февруари - спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, 
за утре е 10%, а за 6 февруари тя е 5%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за 
днес и утре, а за 6 февруари тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 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 
2016-02-04 /13 ч 45 мин (UT = 11 ч 45 мин)

5 февруари 2016 г /14 ч 15 мин: Нараства вероятността 
за средни и мощни слънчеви изригвания 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше около 8 - 10 слаби изригвания главно от ак-
тивните области 2490 и ново регистрираната 2494. Сред тях 
относително повече се откроява изригване с мощностен пока-
зател C5.1, чийто източник е областта 2494. То достигна своя 
максимум снощи в 20 ч 15 мин българско време. Базисното 
(„спокойно“) ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
B4-B5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови гру-
пи петна. По площ и брой преобладават петната в южното 
полукълбо. Там са групите петна 2491, 2492 + една нова не-
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регистрирана област близо до североизточния край на слън-
чевия диск. На юг от екватора са групите 2490, 2493, ново 
регистрираната 2494 и една нова малка група, разположена 
непосредствено на изток от 2493. Прави впечатление бързият 
растеж на новата група петна 2494. Магнитната структура 
много бързо се усили и усложни и достигна най-високия 
магнитен клас: „бета-гама делта“. Тази област бързо се пре-
върна в значителен потенциален източник за изригвания от 
средния мощностен клас M. Тя би могла да генерира и едно 
голямо изригване от клас X.

  

Вляво: Областта AR12494 (2494) в бяла светлина на 5 фев-
руари 2016 г; вдясно: нейната магнитна структура на същата 

дата (SDO)

Боулдърското число е 95 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 108 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 85 - 90. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 120.
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Слънчевият диск на 05 февруари 2016 г (SDO)

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогно-
за (5, 6 и 7 февруари) ще бъде предимно ниска, но с малка 
вероятност да достигне и умерено ниво. Вероятността за 
изригване от средния мощностен клас M и по 20%, а за го-
лямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността за 
протонна (СЕЧ) ерупция засега е около и под 1%. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре ще е 125, а на 7 февруари ще бъде 
приблизително 120. Възможни са слаби или средни радио 
смущения, свързани с еруптивната активност на слънчевата 
активна област 2494.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие под влияние на слънчева 
коронална дупка с положителна полярност (CH HSS-ефект) 
скоростта на слънчевия вятър леко завишена (в диапазона 
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400 - 500 km/s). В момента тя е приблизително 500 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8nT и +8nT. 
В момента Bz е приблизително +5nT.

Днес все още скоростта на слънчевия вятър ще бъде 
завишена. Утре Земята ще излезе от зоната на влияние на 
короналната дупка и скоростта на слънчевия вятър ще слезе 
до спокойни нива. На 7 февруари обстановката отново ще 
започне да се активизира под влияние на следващата слънчева 
коронална дупка в геоефективна позиция (която е с отрица-
телна полярност). Във връзка с това днес и на 7 февруари ще 
има условия за слаба геомагнитна активност, а утре геомаг-
нитната обстановка ще бъде предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
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 беше близък до обичайния 
фон.

Геомагнитната обстановка  днес  и на 7 февруари ще бъде 
между спокойна и смутена, а утре тя ще е спокойна. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
е 10%, за утре е 5%, а за 7 февруари тя е 15%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
на ден за днес и за 7 февруари, а за утре тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 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 
2016-02-05 /14 ч 15 мин (UT = 12 ч 15 мин)
6 февруари 2016 г / 13 ч 15 мин: Няколко слаби слънчеви 
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изригвания 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше общо 5 слаби изригвания в ниската част на 
мощния клас C (между C1.0 и C3.0). Четири от тях станаха в 
областта 2494. Едно изригване е регистрирано близо до се-
вероизточния край на слънчевия диск. Вчера рано вечерта са 
наблюдавани и две избухвания на протуберанси в югозападна-
та част на слънчевия диск, но сравнително близо до центъра. 
Явленията са регистрирани като „изчезване на влакната“ 
(DSF-явления),т.е. протуберансното влакно, което се вижда 
като тъмна структура върху слънчевия диск, „изчезва“ по 
време на избухването.  На коронографските изображения от 
спътника SOHO, получени пред нощта не се виждат някакви 
значителни изхвърляния на коронална маса (CME), които 
биха могли да се свържат с тези ерупции. Други изхвърля-
ния на коронална маса (CME) по посока на Земята също не 
са наблюдавани. Базисното („спокойно“) ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B4-B5. 

През последните 12 часа слънчевата активност значително 
и рязко спадна. На слънчевия диск има 4 регистрирани и една 
нова групи петна. По площ и брой преобладават петната в 
южното полукълбо. На север от екватора е групата петна 2492 
+ една нова малка група, която е близо до североизточния 
край на слънчевия диск. На юг от екватора са групите 2493, 
2494 и ново регистрираната 2495. Групата петна 2494, която 
през предните два дни нарастваше доста бързо, вече започна 
да отслабва. Това е видимо особено добре в нейната водеща 
и централна част. Магнитната структура също значително 
отслабна. Тя загуби „делта“ - компонента си и магнитният 
клас сега е „бета-гама“. Тази област остава слаб потенциален 
източник за изригвания от средния мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 06 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 113 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 84 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 122.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(6, 7 и 8 февруари) ще бъде ниска. Вероятността за изригва-
не от средния мощностен клас M е 15% за днес и по 10% за 
утре и за 8 февруари. Вероятността за голямо изригване от 
клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1%. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 8 февруари ще бъде 
приблизително 115. Възможни са слаби радио смущения, 
свързани с еруптивната активност на слънчевата активна 
област 2494.

 
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие Земята все още беше в зона-
та на влияние на слънчева коронална дупка с положителна 
полярност (CH HSS- ефект). Скоростта на слънчевия вятър 
беше леко завишена (в диапазона 420 - 500 km/s), но с тен-
денция към плавно спадане. В момента тя е приблизително 
440 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT 
и +4nT. В момента Bz е приблизително -0.5nT.

Днес и утре до обяд скоростта на слънчевия вятър ще 
спада. Утре след обяд тя ще започне отново да нараства под 
влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна поляр-
ност. Обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще остане активна и през третия ден (8 фев-
руари). Ето защо днес и утре геомагнитната обстановка ще 
бъде спокойна или слабо смутена. По-значителна геомагнитна 
активност, включително до планетарна суббуря (Kp=4) може 
да се очаква на 8 февруари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
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 беше близък до обичайния 
фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между 
спокойна и смутена, а на 8 февруари тя ще е между смутена 
и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес и утре е по 15% на ден, а за 8 февруари тя 
е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) е по 5% на ден за днес и утре, а за 8 февруари 
тя е 10%.
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В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 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 
2016-02-06 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

7 февруари 2016 г /14 ч 00 мин: Ниска слънчева активност. 
Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) се очакват утре 
и на 9 февруари.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше общо 4 слаби изригвания в ниската част на 
мощния клас C (между C1.0 и C2.0). Източник на три от тях 
беше областта 2494. Четвъртото с мощностен показател C1.7 
достигна своя максимум тази сутрин приблизително в 7 ч 40 
мин българско време. Негов източник беше новата област 
2497 в северното полукълбо на Слънцето. Наблюдавани са 
няколко изхвърляния на коронална маса (CME). Повечето 
ще подминат Земята, но е възможно едно от тях да достигне 
нашата планета на 9 февруари. Базисното („спокойно“) ниво 
на слънчевия рентгенов поток през последните няколко часа 
е около B5. 

На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова гру-
пи петна. По площ и брой преобладават петната в южното 
полукълбо. На север от екватора е групата петна 2492, ново 
регистрираната 2497 (близо до североизточния край на 
слънчевия диск) + една нова малка група, която изглежда се 
оформя югоизточно от 4292. На юг от екватора са групите 
2494 и 2495. Областта 2494 продължава да отслабва и след 
като загуби „гама“-компонента на магнитната си структура 
вече е от магнитен клас „бета“. Тази област, заедно с 2492 и 
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2497 се считат за слаби потенциални източници за изригвания 
от средния мощностен клас M.

 

Слънчевият диск на 07 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 71 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 95 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 118.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(7, 8 и 9 февруари) ще бъде ниска. Вероятността за изригва-
не от средния мощностен 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 около и под 1%. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде приблизително 115, а на 9 
февруари - около 110. Възможни са слаби радио смущения, 
свързани с еруптивния потенциал на слънчевите активни 
области 2494 и 2497.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в граничния диапазон между спокойна и леко завише-
на (380 – 430 km/s). В момента тя е 390 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz 
е приблизително -4nT.

Днес през втората половина на деня скоростта на слънче-
вия вятър ще започне да нараства под влияние на слънчева 
коронална дупка с отрицателна полярност (CH HSS-ефект). 
Тази обстановка ще се запази утре и на 9 февруари. Допъл-
нително на 9 февруари може да се очаква и слаб ефект от 
преминаващ покрай Земята слънчев плазмен облак, изхвърлен 
вчера от Слънцето. В тази връзка за днес се очаква между 
спокойна и смутена геомагнитна обстановка, а утре и на 9 
февруари ще има условия за планетарна суббуря (Kp=4). В 
някои райони на Земята са възможни и слаби местни геомаг-
нитни бури (K=5).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Геомагнитни 
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 беше близък до обичайния 
фон.

Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокой-
на и смутена, утре тя ще е между смутена и активна, а на 
9 февруари - между спокойна и активна. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а 
за утре и на 9 февруари тя е по 30% на ден. Вероятността за 
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слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 5% за днес 
и по 10% на ден за утре и за 9 февруари.

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 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 
2016-02-07 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)

8 февруари 2016 г /14 ч 00 мин: Слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше две слаби изригвания в ниската част на мощ-
ния клас C (между C1.0 и C1.6). Техни източници са групите 
петна 2492 и 2497. Едно изхвърляне на коронална маса (CME) 
, за което е възможно да бъде частично насочено към Земята 
е наблюдавано вчера рано след обяд около 14 ч българско 
време. Движението на изхвърления плазмен облак все още 
се уточнява. Базисното („спокойно“) ниво на слънчевия рен-
тгенов поток през последните няколко часа е около B3-B4.

На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобла-
дават петната в южното полукълбо. На север от екватора са 
групите петна 2492, реактивиралата се 2496 и 2497. На юг 
от екватора са групите 2494 и 2495 (залязваща). Областта 
2494 след като беше в процес на отслабване през предните 
два дни, от вчера отново показва признаци на укрепване. 
Магнитната структура отново се сдоби с „делта“-компонента 
и в момента е от магнитен клас „бета-делта“. Тази област  
се счита за потенциален източник за изригвания от средния 
мощностен клас M. В по-малка степен това се отнася и за 
областите 2495 и 2497.
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Слънчевият диск на 08 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 84 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 94 
(по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 117.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(8, 9 и 10 февруари) ще бъде ниска. Вероятността за изригва-
не 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 около и под 1%. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде приблизително 115, а на 10 
февруари - около 120. Възможни са слаби радио смущения, 
свързани с еруптивния потенциал на слънчевите активни 
области 2494 и 2497.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие Земята навлезе в зоната на 
влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна поляр-
ност. Скоростта на слънчевия вятър от вчера по обяд прибли-
зително до 7 часа българско време тази сутрин се колебаеше 
много слабо около 400 km/s. След това започна да нараства 
и се установи на 430 - 440 km/s. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 430 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
от вчера по обяд до 9 ч българско време тази сутрин беше 
ориентирана на юг 

(„-“). Рано сутринта около 7 - 8 ч българско време тя 
достигна максимална отрицателна стойност от -10nT. След 
това посоката на Bz се обърна на север и в момента тя е 
приблизително +5nT. Активната обстановка в близкото до 
Земята междупланетно пространство създаде предпоставки 
за геомагнитна активност, която рано тази сутрин достигна 
до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***).

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена 
под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна 
полярност (CH HSS- ефект). Утре допълнителен дестабили-
зиращ ефект се очаква да се получи от преминаващ покрай Зе-
мята слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен на 6 февруари 
от Слънцето. На 10 февруари обстановката ще се успокои. В 
предвид на гореказаното утре ще има условия за планетарна 
суббуря (Kp=4), а в някои райони на Земята са възможни и 
слаби местни геомагнитни бури (K=5). Геомагнитната обста-
новка на 10 февруари ще бъде сравнително спокойна.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстанов-
ка беше активна и тази сутрин между 5 ч и 8 ч българско 
време достигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5;G1) (***!!!***). По същото време над България 
геомагнитната обстановка беше смутена (за станция Пана-
гюрище K=4).

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

Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и 
активна, а на 10 февруари - между спокойна и смутена. Ве-
роятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
утре е 30%, а на 10 февруари тя е 15%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за утре е 10%, а 
за 10 февруари тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 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 
2016-02-08 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/02/01 - 2016/02/08)

Волфовото число за седмицата 18 - 25 януари 2016 г е 
32+11/-14; по новата система 52+20/-23)

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 
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протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима. 
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска 

и умерена. Прогнозираните стойности на новото Междуна-
родно число на слънчевите петна ще са в границите от 20 
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 мега-
електронволта над полярните райони се очаква да е завишен 
почти през цялата седмица между 1 и 7 февруари. 

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 по-висока) е около и под 1%.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена през втората половина на седми-
цата. По-висока е вероятността за планетарни геомагнитни 
смущения на 3 и 4 февруари. Тя е свързана с очаквано влияние 
на слънчева коронална дупка с положителна полярност в гео-
ефективна позиция. Вероятността за планетарни геомагнитни 
смущения на 3 и 4 февруари е около 40%.

От 29 януари Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Не се очаква през 
новата седмица Земята да пресече секторна граница на ММП.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-01 /17 ч 00 мин (UT = 15 h 00 min)

9 февруари 2016 г /14 ч 30 мин: Много ярко изхвърляне 
на коронална маса (CME) през нощта

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
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ниска. Тази сутрин между 7 ч и 8 ч българско време имаше 
две слаби изригвания с мощностни показатели C1.0 и C1.3. 
Техни източници бяха факелната област 2491 и един район 
(изглежда също факелно поле) близо до североизточния край 
на слънчевия диск. Вчера са наблюдавани няколко изхвър-
ляния на коронална маса (CME), които не са геоефективни. 
Избухване на протуберанс с протяжност около 24 градуса от 
район, разположен в североизточната част на слънчевия диск 
вчера рано вечерта изглежда е предизвикало ярко изхвърляне 
на коронална маса (CME). Същото се вижда на изображенията 
от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO. Те 
са получени по-късно през нощта след 01 ч българско време. 
Траекторията на плазмения облак изглежда е насочена силно 
на север спрямо равнината на земната орбита. Засега обаче 
няма резултати от анализ, от които да е сигурно, че този об-
лак няма да засегне Земята. Базисното („спокойно“) ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните няколко часа е 
около B4.5.

  

Ярко изхвърляне на коронална маса (CME) през нощта на 8 
срещу 9 февруари 2016 г]; отляво - анимация по изобрженията 
от коронографа LASCO_C2 на борда на SOHO; вдясно - от коро-

нографа COR2 на борда на  STEREO-A
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На слънчевия диск има 4 групи петна. Сумарните площи 
на петната в северното и южното полукълбо изглеждат почти 
равни. На север от екватора са групите петна 2492, 2496 и 
2497. След като групата петна 2495 залезе в южното полу-
кълбо остана само групата 2494. Макар, че тя е еруптивно 
спокойна и бавно намалява по площ, трансформациите на 
нейната магнитна структура не спират. Тя премина в магнитен 
клас „бета-гама“. Областите 2494 и 2497 се считат за слаби 
потенциални източници за изригвания от средния мощностен 
клас M.

 

Слънчевият диск на 09 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 82 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 95 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 50 - 55. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 116.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(9, 10 и 11 февруари) ще бъде ниска. Вероятността за изриг-
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ване от средния мощностен 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 около и под 1%. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 11 февруари ще бъде около 115. 
Възможни са слаби радио смущения, свързани с еруптивния 
потенциал на слънчевите активни области 2494 и 2497.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в диапазона между 350 и 450 km/s. В момента тя е 
приблизително 415 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -10nT и +10nT. От вчера след обяд до тази су-
трин тя беше ориентирана предимно на север (т.е.стойностите 
на Bz бяха положителни). Рано сутринта обаче тя трайно 
обърна посоката на юг и достигна максимална отрицателна 
стойност от около -10nT. Най-вероятно причината за тази 
динамика е преминаването в близост до Земята на облакът 
слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 6 
февруари в резултат от избухване на протуберанс. Активната 
обстановка в около земното космическо пространство тази 
сутрин предизвика планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).

За утре се очаква скоростта на слънчевия вятър да спадне 
и да слезе в спокойния диапазон под 400 km/s. Геомагнитната 
обстановка ще се успокои. По-късно на 11 февруари Земята 
ще навлезе в зоната на действие на слънчева коронална дупка 
с положителна полярност (CH HSS- ефект). Това ще създаде 
отново условия за слаба геомагнитна активност.  

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Днес между 11 ч и 14 ч българско време беше 
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регистрирана планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4). Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis)над района на 
гр. Феърбанкс (Аляска), снимка - Саша Лейъс (solarham.net)

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

Геомагнитната обстановка днес ще е активна, утре - между 
спокойна и смутена, а на 11 февруари - между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре е 15%, а на 11 февруари тя е 25%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за 
днес и за 11 февруари е по 10% на ден, а за утре е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 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 
2016-02-09 /14 ч 30 мин (UT = 12 ч 30 мин)
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10 февруари 2016 г /13 ч 00 мин: Еруптивната активност 
на Слънцето отново стихва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко „суб-изригвания“ от клас B. Ба-
зисното („спокойно“) ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните няколко часа е около B3.5. Вчера сутринта около 
8ч българско време в северозападната част на слънчевия диск 
е регистрирано избухване на протуберанс. С него се свързва 
набюдавано върху изображенията от коронографа LASCO_C2 
на борда на спътника SOHO изхвърляне на коронална маса 
(CME). Анализът с помощта на числения модел на слънче-
вия вятър WSA Enlil показва, че през нощта на 12 срешу 13 
февруари може да има слабо взаимодействие с изхвърления 
слънчев плазмен облак. Няколко други изхвърляния на коро-
нална маса (CME) са наблюдавани през последните 24 часа, 
но нито едно от тях не е геоефективно.

На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ и брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са гру-
пите петна 2492, 2496, 2497 + ново регистрираната 2498. 
Групата петна 2494 е в южното полукълбо. През последното 
денонощие тя загуби значителна част от своята обща площ. 
Магнитният й клас е „бета“. Значително по-голяма е групата 
петна 2497. Нейният магнитен клас е „бета-гама“. Областите 
2494 и 2497 се считат за слаби потенциални източници за 
изригвания от средния мощностен клас M. Областта 2494 е 
вече близо до западния край на слънчевия диск и ще залезе 
през следващите 48 - 60 часа.
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Слънчевият диск на 10 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 79 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 80 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 50 - 55. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 116.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(10, 11 и 12 февруари) ще бъде между много ниска и ниска. 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 
по 5% за днес и утре и около и под 1% за 12 февруари. Веро-
ятността за голямо изригване от клас X както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 12 февруари ще бъде около 115. Възможни 
са слаби радиосмущения, свързани с еруптивния потенциал 
на активната област 2497.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона между 340 и 450 km/s като тенденцията 
беше тя плавно да спада. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 340 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) вчера около 
обяд и рано следобяд се колебаеше в диапазона между -7nT и 
+10nT. По-късно тези вариации стихнаха и през последните 
12 часа стойностите на Bz са предимно слабо отрицателни в 
диапазона между -2nT и 0. 

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде спокойна. За утре се очаква нашата 
панета да пресече секторна граница на ММП, което може за 
кратко да дестабилизира геомагнитната обстановка. На третия 
ден (12 февруари) Земята ще попадне в зоната на действие на 
дългоживуща слънчева магнитна област (CIR), а след това и 
в сектор с висока скорост на слъневия вятър, чийто източник 
е слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH 
HSS- ефект). Във връзка с това е възможна слаба геомагнитна 
активност, вероятността за която е по-голяма на 12 февруари. 
Тогава е възможна и планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Вчера между 11 ч и 14 ч българско време беше 
регистрирана планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4). (За нея 
съобщихме вече в нашия вчерашен бюлетин.) Над България 
геомагнитната обстановка беше спокойна.

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



126

Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокой-
на и смутена, а на 12 февруари - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 15%, за утре е 20%, а за 12 февруари тя е 25%. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 
за днес и за  утре е по 5% на ден, а  за 12 февруари тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 февруари) по-
токът 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 
2016-02-10 /13 ч 00 мин (UT = 11 ч 00 мин)

11 февруари 2016 г /13 ч 15 мин: Почти спокойно „косми-
ческо време“. Утре се очаква слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше само едно слабо изригване с показател C1.3 
в района на групата петна 2497. То достигна максималната 
си фаза вчера приблизително в 17 ч 20 мин българско време. 
Спокойното „базисно“ ниво на слънчевия рентгенов поток 
е около B3. Не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 5 регистрирани и една нова групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното по-
лукълбо. Там са групите петна 2492, 2496, 2497, 2498 + една 
нова малка група близо до североизточния край на слънче-
вия диск. Групата петна 2494 е в южното полукълбо. Тя е на 
западния край на слънчевия диск и предстои за залезе през 
следващите 36-48 часа. Най-голяма е групата петна 2497. През 
последното денонощие тя нарасна по площ и брой петна и в 
момента заема около 250 милионни части от слънчевия диск. 
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Нейният магнитен клас е „бета-гама“. Областта 2497 е слаб 
потенциален източник за изригвания от средния мощностен 
клас M.

 

Слънчевият диск на 11 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 82 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 94 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 60 - 65. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 111.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(11, 12 и 13 февруари) ще бъде между много ниска и ниска. 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 
по 5% за днес и утре и около и под 1% за 13 февруари. Веро-
ятността за голямо изригване от клас X както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 110, а на 13 февруари ще бъде около 105. 
Възможни са слаби радио смущения, свързани с еруптивния 
потенциал на активната област 2497.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона между 320 и 400 km/s. През последните 12 
часа тя беше почти постоянна около нивото 320 - 330 km/s. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 320 
km/s. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше почти непрекъснато обърната на 
юг („-“) като максималната отрицателна стойност от около 
-6nT беше достигната тази  сутрин към 08 ч българско време.  

Днес през по-голямата част от деня се очаква обстановката 
в близкото до Земята междупланетно пространство да бъде 
спокойна. Привечер или през нощта Земята ще пресече се-
кторна граница на ММП, а след това ще попадне в зоната на 
действие на дълго живуща слънчева магнитна област (CIR). 
Тя от своя страна е следвана от сектор с висока скорост на 
слънчевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка 
с положителна полярност (CH HSS - ефект). Ето защо през 
нощта и утре се очаква слаба геомагнитна активност като 
утре е възможна и планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4). 
Обстановката ще се успокои на 13 февруари, когато CH HSS-
ефектът ще отслабне.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес и на 13 февруари ще е меж-
ду спокойна  и смутена, а утре - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 20%, за утре  е 25%, а за 13 февруари тя е 15%. 
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Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) за днес и 13 февруари е по 5% на ден, а за утре тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 февруари) по-
токът 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 
2016-02-11 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

12 февруари 2016 г /13 ч 45 мин: Слънчево изригване със 
средна мощност (M1.0) в активната област AR12497 (2497). 
Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Преди около един час, в 12 ч 40 мин в активната 
област 2497 достигна своя максимум импулсно изригване 
със средна мощност (M1.0). През последните 24 часа двете 
области 2492 и 2497 генерираха общо 5 изригвания със средна 
мощност. Най-мощното и продължително измежду тях (C8.9) 
стана в района на областта 2497. То достигна своя максимум 
приблизително в 23 ч 00 мин българско време. Рентгеново-
то изригване беше съпроводено с радио избухвания от II и 
IV тип. Началната скорост на изхвърленото вещество е 423 
km/s. На коронографските изображения, получени от уреда 
LASCO_C3 личи изхвърляне на коронална маса (CME) от тип 
„частично хало“. Движението на плазмения облак е насочено 
предимно на север спрямо равнината на земната орбита, но 
е възможно той частично да засегне Земята. Това обаче би 
могло да се случи извън рамките на 3-дневната прогноза (т.е. 
след 14 февруари). Средното „базисно“ ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните 12 часа е около B6.
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Слънчево M1.0- изригване от областта AR12497
на 12 февруари 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск има 3 регистрирани (2492, 2497 и 
2498) и една нова групи петна. Всички те са в северното по-
лукълбо. Най-голяма е групата петна 2497. През последното 
денонощие нейната площ намаля с около 20%. За сметка на 
това обаче магнитната структура се усложни и достигна маг-
нитен клас „бета-гама-делта“. Областта 2497 е потенциален 
източник за нови изригвания от средния мощностен клас M, 
а освен това би могла да генерира и протонна (СЕЧ) ерупция.
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Слънчевият диск на 12 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 72 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 120.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(12, 13 и 14 февруари) ще бъде ниска. Вероятността за из-
ригване от средния мощностен клас M е по 15% за утре и за 
14 февруари. Вероятността за голямо изригване от клас X е 
пренебрежима. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е 
15% за днес и по 10% на ден за утре и за 14 февруари. Гла-
вен потенциален източник на еруптивни явления е областта 
2497. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 февруари 
ще бъде около 105-110. Възможни са слаби радио смущения, 
свързани с еруптивния потенциал на активната област 2497.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в диапазона между 320 и 380 km/s. В момента тя 
е приблизително 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
доста широки граници (между -11nT и +10nT). Продължи-
телната южна („-“)ориентация на Bz през нощта доведе и до 
планетарно геомагнитно смущение (суббуря; Kp=4) около 
полунощ и през втората половина на нощта.

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП в близкото 
до Земята междупланетно пространство ще бъдат все още 
смутени. Успокояване се очаква утре и на 14 февруари. Ето 
защо утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а на 14 февруари ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4) има-
ше снощи между 23 ч и 5 ч българско време. Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена между 23 ч и 2 ч (за 
станция Панагюрище K=4).

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

Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и 
смутена, а на 14 февруари - предимно спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за утре  е 15%, 
а за 14 февруари тя е 10%. Вероятността за слаба геомагнит-
на буря на средни ширини (K=5) е 10%,за утре е 5%, а за 14 
февруари е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 февруари) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
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СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно близо до 
обичайния фон. Има малка вероятност за неговото покачване 
в резултат от протонна (СЕЧ) ерупция от слънчевата активна 
област 2497. Вероятността за радиационна буря е малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-12 /13 ч 45 мин (UT = 11 ч 45 мин

13 февруари 2016 г /13 ч 45 мин: Слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) се очаква през нощта на 14 срещу 
15 февруари

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Областта 2497 генерира три изригвания от слабия 
мощностен клас C. Най-значимото от тях (C6.8) стана снощи 
около 19 ч българско време. То имаше импулсен характер. 
Слънчевият рентгенов поток  през последните часове се 
колебае около средно „базисно“ ниво B5. 

Анализът на резултатите от числения модел на слънчевия 
вятър (WSA Enlil) от последното денонощие показват, че из-
хвърлената коронална маса (CME) в резултат от слънчевото 
C8.9-изригване от предната нощ (11 срещу 12 февруари) в 
активната област 2497 ще достигне до Земята утре вечер 
(14 срещу 15 февруари). (Повече подробности са дадени 
по-надолу в бюлетина). През последното денонощие не са 
наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск остана само групата петна 2497 в се-
верното полукълбо. Другите области изгубиха своите петна 
и се превърнаха във факелни полета. През последното де-
нонощие групата 2497 отново нарасна по площ. В момента 
тя е около 250 милионни части от слънчевия диск и съдър-
жа около 20 - 25 петна. Тя е от най-високия магнитен клас 
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„бета-гама-делта“. Областта 2497 е потенциален източник 
за изригвания от средния мощностен клас M, а освен това 
би могла да генерира и голямо изригване от клас X, както и 
протонна (СЕЧ) ерупция. 

 

Слънчевият диск на 13 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 74 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 33 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 20. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 111.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(13, 14 и 15 февруари) ще бъде предимно ниска. Вероятност-
та за изригване от средния мощностен клас M е по 35% за 
всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване 
от клас X е по 5%, а за протонна (СЕЧ) ерупция е по 15% на 
ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 февруари ще 
бъде около 105 - 110. Възможни са слаби или средни радио 
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смущения, свързани с еруптивния потенциал на активната 
област 2497.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През по-голямата част от последното денонощие ско-
ростта на слънчевия вятър беше предимно около 350 km/s. 
През последните часове тя слабо нарасна до 400 - 410 km/s, 
а в момента е приблизително 380 km/s. Вертикалната ком-
понента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше предимно в диапазона между 0 и +10nT с изключение 
на един кратък интервал днес призори, когато спадна до -11 
nT. След това обаче Bz отново се преориентира на север и в 
момента е +8nT. 

Според последния числен модел на слънчевия вятър (WSA 
Enlil) днес и през по-голямата част от следващото денонощие 
(14 февруари) скоростта на слънчевия вятър в околностите н 
Земята ще бъде около 350-400 km/s. Нарастване на концентра-
цията и скоростта на  частиците се очаква да започне вечерта 
и през нощта на 14 срещу 15 февруари. Причината за това 
ще бъде срещата на Земята с периферията на изхвърления 
през нощта на 11 срещу 12 февруари от Слънцето плазмен 
облак (CME). На 15 февруари скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята ще бъде около 550 km/s.

Във връзка с гореказаното днес и утре привечер се очаква 
спокойна до смутена геомагнитна обстановка. Утре вечер и 
през нощта ще възникнат условия за по-значителна геомаг-
нитна активност, включително и до малка планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Условията за геомагнитна 
активност ще се запазят и на 15 февруари.
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Параметри на слънчевия вятър според числения модел WSA 
Enlil между 11 и 20 февруари 2016 г. С червени стрелки са показани 
прогнозираните стойности на концентрациите на протоните 
(най-горния панел) и скоростта в околностите на Земята прибли-
зително в 3 ч по Гринуич (5 ч българско време)(на третия панел 

отдолу нагоре) на 15 февруари 2016 г. (SWPC-Boulder)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4) 
имаше вчера по обяд между 11 ч и 14 ч българско време. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
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смутена, а утре и на 15 февруари тя ще е между спокойна и 
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 15%, за утре е 35%, а за 15 февруари тя е 40%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 5% за днес, 15% за утре, а за 15 февруари тя е 20%. 
На 15 февруари има и 5% вероятност за геомагнитна буря със 
средна мощност на средни ширини (K=6). За днес и утре тя 
е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 февруари) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно близо до 
обичайния фон. Има малка вероятност за неговото покачване 
в резултат от протонна (СЕЧ) ерупция от слънчевата активна 
област 2497. Вероятността за радиационна буря е малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-13 /13 ч 45 мин (UT  = 11 ч 45 мин)

14 февруари 2016 г /12 ч 45 мин: Ново слънчево изригва-
не със следна мощност в активната област AR12497 (2497). 
Очаква се слаба геомагнитна буря през нощта

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Вчера след обяд активната област 2497 генерира 
второ изригване със средна мощност (M1.8). То достигна 
максималната си фаза в 17 ч 20 мин българско време. Същата 
активна област  през последните 24 часа беше източник и на 
още 7 - 8 изригвания от слабия мощностен клас C. „Базис-
ното“ (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток през по-
следните 12 часа е около B5-B6. През последното денонощие 
не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.
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Слънчево M1.8-изригване от активната област
AR12497 (2497) на 13 февруари 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск има две групи петна. Групата 2497, 
която е много по-голямата от двете е в северното полукълбо. 
На юг от екватора е ново регистрираната група петна 2500. 
През последното денонощие групата 2497 отново продължи 
да се променя и преструктурира. Тя отслабна във водещата 
и опашната си части, но укрепна в средната си част. В мо-
мента групата петна 2497 заема около 200 милионни части 
от слънчевия диск и съдържа 20 - 25 петна. Тя запазва слож-
ната си магнитна структура и най-високия магнитен клас 
„бета-гама-делта“. Областта 2497 е потенциален източник 
за изригвания от средния мощностен клас M, а освен това 
би могла да генерира и голямо изригване от клас X, както и 
протонна (СЕЧ) ерупция.
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Слънчевият диск на 14 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 58 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 111.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогно-
за (14, 15 и 16 февруари) ще бъде между ниска и умерена. 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 
по 35% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо 
изригване от клас X е по 5%, а за протонна (СЕЧ) ерупция  
е по 15% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 
16 февруари ще бъде около 110. Възможни са слаби или 
средни радио смущения, свързани с еруптивния потенциал 
на областта 2497.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 360 – 440 km/s. В момента тя е приблизи-
телно 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) претърпя плавна промяна 
от +10nT вчера по обяд до около -6 nT днес късно сутринта. 
В момента Bz е ориентирана на юг и стойността е приблизи-
телно -1.5nT. Тази леко смутена обстановка и преди всичко 
отрицателните стойности на Bz допринесоха за възникване 
на местни геомагнитни смущения над някои полярни райони 
на Земята.

Днес през по-голямата част от деня обстановката в близ-
кото до Земята междупланетно пространство ще се запази 
леко смутена. Нарастване на концентрацията и скоростта 
на частиците се очаква да започне вечерта и през нощта. 
Причината за това ще бъде срещата на Земята с перифери-
ята на изхвърления през нощта на 11 срещу 12 февруари от 
Слънцето плазмен облак (CME). Утре (15 февруари) според 
числения модел WSA Enlil скоростта на слънчевия вятър в 
околностите на Земята ще бъде около 550 km/s. Ето защо днес 
и до вечерта се очаква спокойна до смутена геомагнитна об-
становка. По-късно през нощта и утре ще възникнат условия 
за по-значителна геомагнитна активност, включително и за 
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
С отминаването на плазмения облак по-късно утре и на 16 
февруари обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще се успокоява и геомагнитната активност 
постепенно ще отслабва, но все още ще са възможни плане-
тарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 



141

беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над отделни ра-
йони на Земята имаше местни геомагнитни смущения. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спо-
койна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***). На 16 февруари тя ще е между спокойна и актив-
на. Вероятността за геомагнитни смущения на средни шири-
ни за днес е 35%, за утре е 40%, а за 16 февруари тя е 25%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 15% за днес, 20% за утре, а за 16 февруари тя е 5%. 
За утре (15 февруари) има и 5% вероятност за геомагнитна 
буря със средна мощност на средни ширини (K=6). За днес 
и за 16 февруари тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 февруари) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно близо до 
обичайния фон. Има малка вероятност за неговото покачване 
в резултат от протонна (СЕЧ) ерупция от слънчевата активна 
област 2497. Вероятността за радиационна буря е малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-14 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)

15 февруари 2016 г /12 ч 45 мин: Слънчевата активна 
област AR12497(2497) генерира ново импулсно M-изригване. 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Вчера вечерта активната област 2497 генерира крат-
ко (импулсно) трето изригване със средна мощност (M1.0). 
То достигна максималната си фаза в 21 ч 20 мин българско 
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време. Същата активнаа област  през последните 24 часа беше 
източник и на още 6 - 7 изригвания от слабия мощностен клас 
C. „Базисното“ (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток 
през последните 24 часа е около B5. През последното дено-
нощие не са регистрирани нови изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има три групи петна. По площ и брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2497 и новоизгрялата на североизточния край на слън-
чевия диск група 2501. На юг от екватора е групата петна 
2500. Групата 2497 е най-голямата измежду трите с площ 
от около 200 милионни части от слънчевия диск и съдържа 
15 - 20 петна. Тя запазва сложната си магнитна структура и 
най-високия магнитен клас „бета-гама-делта“. Областта 2497 
е потенциален източник за изригвания от средния мощностен 
клас M, а освен това би могла да генерира и голямо изригва-
не от клас X, както и протонна (СЕЧ) ерупция. Другите две 
области (2500 и 2501) са магнитно спокойни.

 

Слънчевият диск на 15 февруари 2016г (SDO)
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Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 56 
(по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 109.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогно-
за (15, 16 и 17 февруари) ще бъде между ниска и умерена. 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 
по 35% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо 
изригване от клас X е по 5%, а за протонна (СЕЧ) ерупция 
е по 15% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 
17 февруари ще бъде около 105. Възможни са слаби или 
средни радио смущения, свързани с еруптивния потенциал 
на областта 2497.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 380 - 420 km/s. В момента тя е приблизи-
телно 400 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупла-
нетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от 
-5nT до +5nT. В момента Bz е приблизително -0.5nT. До този 
момент все още няма сигурни индикации за очакваното при-
ближаване до Земята на плазмения облак (CME), изхвърлен 
от Слънцето през нощта на 11 срещу 12 февруари.

За днес все още остава валидна прогнозата, че до Земята 
ще достигне периферията на гореспоменатия слънчев плаз-
мен облак. Негово влияние върху параметрите на слънчевия 
вятър и ММП в околностите на нашата планета ще се чувства 
и утре, но ще започне да отслабва. На 17 февруари Земята ще 
навлезе в сектор със завишена скорост на слънчевия вятър 
(до 600 km/s), чийто източник е слънчевата коронална дупка 
CH55 с отрицателна полярност (CH HSS-ефект). В предвид 
на гореказаното днес и на 17 февруари ще има условия  за  
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). За 
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утре също трябва да се очаква, макар и по-слаба геомагнитна 
активност - до планетарна суббуря (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над отделни ра-
йони на Земята имаше местни геомагнитни смущения. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес и на 17 февруари  ще е 
между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Утре тя ще е между спокойна и активна.  
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес и за 17 февруари е по 40% на ден, а за утре е 25%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 20% за днес, 5% за утре, а за 17 февруари тя е 15%. 
За днес има и 5% вероятност за геомагнитна буря със средна 
мощност на средни ширини (K=6). За утре и за 17 февруари 
тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 февруари) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно близо до 
обичайния фон. Има малка вероятност за неговото покачване 
в резултат от протонна (СЕЧ) ерупция от слънчевата активна 
област 2497. Вероятността за радиационна буря е малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-15 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/02/08 - 2016/02/15)

Волфовото число за седмицата 1 - 8 февруари 2016 г е 
46+22/-21; по новата система 75+35/-33

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 около и под 1%. 

Петнообразувателната активност ще бъде предимно уме-
рена. Прогнозираните стойности на новото Международно 
число на слънчевите петна ще са в границите от 20 до 45. 
Стойностите на Волфовото число са около 1.5 пъти по-ни-
ски. Съответният американски петнообразувателен индекс 
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Меж-
дународно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта над полярните райони се очаква да е завишен 
почти през цялата седмица между 9 и 15 февруари. 

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 по-висока) е около и под 1%.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена през втората половина на седми-
цата. По-висока е вероятността за планетарни геомагнитни 
смущения и слаба геомагнитна буря на 8 и 9 февруари. Тя е 
свързана с очаквано влияние на приекваториална слънчева 
коронална дупка с отрицателна полярност в геоефективна 
позиция, а на 9 февруари се очаква и преминаване покрай 
Земята на слънчев плазмен облак, изхвърлен от Слънцето 
на 6 февруари. Вероятността за планетарни геомагнитни 
смущения на 8 и 9 февруари е около 10%.

От 7 февруари Земята се намира в сектор на междупла-
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нетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече 
на 29 февруари.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-08 /15 ч 00 мин (UT = 13 h 00 min)

16 февруари 2016 г /12 ч 30 мин: Активната област 
AR12497 (2497) се „разписа“ отново с импулсно M1.1-изриг-
ване. Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Вчера около 13 ч българско време активната област 
2497 генерира импулсно изригване със средна мощност 
(M1.1). Същата слънчева активна област  през последните 
24 часа беше източник и на още 8 - 10 изригвания от слабия 
мощностен клас C. „Базисното“ (фоново) ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните 24 часа нарастна до  B8-C1. 
През последното денонощие не са регистрирани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има две групи петна (2497 и 2501). Те 
са в северното полукълбо, съответно близо до северозапад-
ния и североизточния край на слънчевия диск. Групата 2497 
е по-голямата от двете. Промените, свързани с броя и пло-
щите на петната и магнитната структура продължиха и през 
последните 24 часа. Тя отново слабо нарасна и в момента 
заема приблизително 250 милионни части от слънчевия диск. 
Включва около 15 петна.  Областта 2497 запазва сложната 
си магнитна структура и най-високия магнитен клас „бета-
гама-делта“. Тя е потенциален източник за нови изригвания 
от средния мощностен клас M, а освен това би могла да гене-
рира и голямо изригване от клас X, както и протонна (СЕЧ) 
ерупция. Областта 2501 е магнитно спокойна.
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Слънчевият диск на 16 февруари 2016 г(SDO)

Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 46 
(по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 107.

Слънчевата активност в рамките на 3-дневната прогно-
за (16, 17 и 18 февруари) 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 5%, а за протонна (СЕЧ) ерупция е 
по 15% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 
105, а на 18 февруари - около 100. Възможни са слаби или 
средни радио смущения, свързани с еруптивния потенциал 
на областта 2497.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър  
бавно нарастваше в диапазона 420 - 500 km/s. В момента тя 
е  приблизително 480 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона от 

-12nT до +12nT. Вариациите се засилиха особено днес 
сутринта, когато Bz първоначално спадна до -12nT, а след 
това нарасна до около +12nT. В момента Bz е приблизително 
+11nT. Това поведение на параметрите на слънчевия вятър 
и ММП изглежда е свързано със слаб ефект от очакваното 
преминаване (със значително закъснение) на изхвърления 
през нощта на 11 срещу 12 февруари от Слънцето плазмен 
облак (CME).

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане леко зави-
шена (около 500 km/s). Утре Земята ще навлезе в сектор със 
завишена скорост на слънчевия вятър (до 550 - 600 km/s) 
(CH HSS-ефект), чийто източник е слънчева коронална дуп-
ка в геоефективна позиция. Във връзка с това в рамките на 
3-дневната прогноза ще има условия за значителна геомаг-
нитна активност. Те ще бъдат най-благоприятни утре, когато 
е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4) ре-
гистрирано през нощта между 23 ч и 05 ч българско време. 
Над отделни райони на Земята имаше слаби геомагнитни 
бури (K=5). Над България геомагнитната обстановка беше 
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
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(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка е активна. Утре тя ще е 
между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***), а на 18 февруари ще е между смутена и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре е 40%, а за 18 февруари е 30%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 10% 
за днес, утре и 18 февруари. За утре има и 5% вероятност за 
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини 
(K=6). За днес и за 18 февруари тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 февруари) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно близо до 
обичайния фон. Има малка вероятност за неговото покачване 
в резултат от протонна (СЕЧ) ерупция от слънчевата активна 
област 2497. Вероятността за радиационна буря е малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-16 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

17 февруари 2016 г /12 ч 15 мин: Слънчевата коронална 
дупка CH55 предизвика планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6;G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. ./../SpW-Help/SA_Level.html. Намиращата се близо до 
западния край на слънчевия диск активна област 2497 гене-
рира 10 - 12 изригвания от слабия мощностен клас C. Сред 
тях се откроява изригване със „суб-средна“ мощност (C9.4), 
чийто максимум беше достигнат тази сутрин приблизително в 
7 ч българско време. „Базисното“ (фоново) ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B6-B7. През последното денонощие 
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не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 групи петна (2497, 2501 и ре-
гистрираната през последните часове 2502). Групата 2497 
заема приблизително 200 милионни части от слънчевия диск. 
Включва около 15 петна. Тя запазва сложната си магнитна 
структура и най-високия магнитен клас „бета-гама-делта“. 
Областта 2497 е потенциален източник за нови изригвания 
от средния мощностен клас M, а освен това би могла да ге-
нерира и протонна (СЕЧ) ерупция. През следващите 48 часа 
областта 2497 ще се скрие зад западния край на слънчевия 
диск, което ще доведе до рязко спадане на наблюдаваната от 
Земята еруптивна слънчева активност. Областите 2501 и 2502 
са магнитно спокойни.

 

Слънчевият диск на 17 февруари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 41 (по 
данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 27 - 28. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 102.

Слънчевата активност днес и утре ще бъде между ниска 
и умерена, а на 19 февруари ще е много ниска. Вероятността 
за изригване от средния мощностен клас M е по 30% на ден 
за днес и утре. Вероятността за голямо изригване от клас X 
е пренебрежима за всеки един от трите дни. Вероятността за 
протонна (СЕЧ) ерупция е 15% за днес, 10% за утре, а за 19 
февруари е около и под 1%. Слънчевият радио индекс F10.7 
утре ще бъде 95, а на 19 февруари - около 90. Днес и утре 
са възможни слаби или средни радио смущения, свързани с 
еруптивния потенциал на областта 2497.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие Земята навлезе в зоната на 
действие на приекваториалния край на южната полярна слън-
чева коронална дупка CH55, която е с отрицателна (южна) 
полярност. Скоростта на слънчевия вятър значително нара-
стна и беше в диапазона 500 - 650 km/s. В момента тя е около 
580 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания в 
доста широк диапазон (между -15nT и +15nT). Завишената 
скорост на слънчевия вятър в комбинация с нестабилното 
поведение на ММП доведоха до продължителна планетарна 
геомагнитна буря. Тя за кратко достигна средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***). 
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Слънчевите коронални дупки CH55 и CH56 на 
17 февруари 2016 г (SDO/AIA)

Днес и утре Земята ще продължи да бъде в сектора със 
завишена скорост на слънчевия вятър (до 600 km/s), чийто 
източник е слънчевата коронална дупка CH55 с отрицателна 
полярност (CH HSS - ефект), а на 19 февруари ще излезе от 
него. Ето защо и днес ще има условия за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). За утре и за 19 
февруари също се очаква, макар и по-слаба геомагнитна ак-
тивност - до планетарна суббуря (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и достигна до ниво на планетарна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) вчера вечерта между 20 ч и 23 
ч българско време. 3-часовият планетарен Kp-индекс беше 
равен или по-голям от 5 (слаба буря) общо през 21 от по-



153

следните 24 часа. Над България геомагнитната обстановка се 
активизира до ниво на местна буря със средна мощност (за 
станция Панагюрище K=6)снощи между 20 ч и 23 ч българско 
време, а през следващите три часа геомагнитната обстановка 
беше смутена (K=4).

 

3-часовият планетарен Kp-индекс на 16 и 
17 февруари 2016 г (SWPC, Boulder)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е активна до ниво на 
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Утре тя ще е между смутена и активна, а на 19 февруари ще 
е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 19 февруари 
е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) е 10% за утре, а за 19 февруари тя е 5%. За 
днес има 5% вероятност за геомагнитна буря със средна 
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мощност на средни ширини (K=6). За утре и за 19 февруари 
тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 февруари) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно близо 
до обичайния фон. За днес и утре има малка вероятност за 
неговото покачване в резултат от евентуална протонна (СЕЧ) 
ерупция от слънчевата активна област 2497. Вероятността за 
радиационна буря за днес и утре е малка, а за 19 февруари е 
пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-17 /12 ч 15 мин (UT = 10ч 15 мин)

18 февруари 2016 г /13 ч 45 мин: Сериозен спад в нивото 
на слънчевата активност от утре. Геомагнитната буря про-
дължи и през изминалата нощ

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Намиращата се вече 
непосредствено зад западния край на слънчевия диск ак-
тивна област 2497 генерира десетина изригвания от слабия 
мощностен клас C. Двете най-значими измежду тях са с 
мощностни показатели C7.4 и C7.2. С 7.4-изригването, което 
стана вчера вечерта около 20 ч българско време се свързва 
едно изхвърляне на коронална маса (CME) близо до западния 
край на слънчевия диск. Вероятността то да засегне макар и 
с периферията си Земята е почти пренебрежима, но анализът 
на данните продължава. „Базисното“ (фоново) ниво на слън-
чевия рентгенов поток е около B6. 

На слънчевия диск има 3 групи петна (2501,2502 и реги-
стрираната през последните часове 2503). Групата петна 2497 
вече е непосредствено зад западния край на слънчевия диск. 
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За днес тя все още остава потенциален източник за нови из-
ригвания от средния мощностен клас M, а освен това би могла 
да генерира и протонна (СЕЧ) ерупция. През следващите два 
дни областта 2497, окончателно ще се отдалечи от западния 
лимб и това ще прекрати възможността от Земята да бъде 
наблюдавана нейната еруптивна активност. Областите 2501, 
2502 и 2503 са магнитно спокойни.

 

Слънчевият диск на 18 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 60 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 39 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 25 - 26. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 97.

Слънчевата активност днес ще бъде между ниска и умере-
на, а утре и на 20 февруари ще е много ниска. Вероятността 
за изригване от средния мощностен клас M за днес е 30%, а 
за утре и за 20 февруари е пренебрежима. Вероятността за 
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голямо изригване от клас X е пренебрежима за всеки един от 
трите дни. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е 10% за 
днес, а за утре и за 20 февруари е около и под 1%. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 20 февруари ще бъде около 95. 
Днес все още са възможни слаби или средни радио смущения, 
свързани с еруптивния потенциал на областта 2497.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие Земята остана в зоната на 
действие на приекваториалния край на южната полярна слън-
чева коронална дупка CH55, която е с отрицателна (южна) 
полярност. Скоростта на слънчевия вятър беше завишена и с 
намираше в диапазона 550 - 650 km/s. В момента тя е около 
640 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8nT и +7nT. 
Преобладаваха периодите с отрицателна (южна) полярност.  
Завишената скорост на слънчевия вятър в комбинация с пре-
обладаващо отрицателния знак на Bz поддържаха условия 
за значителна геомагнитна активност, която между 23 ч и 2 
ч българско време достигна до геомагнитна буря със средна 
мощност (Kp=6; G2) (***!!!***).

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околността 
на Земята ще остане завишена. С излизането на Земята от 
зоната на действие на слънчевата коронална дупка CH55 на 20 
февруари скоростта  ще спадне до по-спокойни нива (между 
400 и 500 km/s). Ето защо утре геомагнитната активност ще 
бъде все още значителна - до планетарна геомагнитна суб-
буря (Kp=4). На 20 февруари ще има условия само за местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
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беше активна и достигна до ниво на планетарна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) снощи между 23 ч и 2ч българ-
ско време. По същото време над България геомагнитната 
обстановка се активизира до ниво на слаба местна буря (за 
станция Панагюрище K=5).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е активна, включително 
до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощ-
ност (Kp=6; G2) (***!!!***). Утре тя ще е между спокойна и 
активна, а на 20 февруари ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  
за утре е 25%, а за 20 февруари е 20%.  Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за 
утре и за 20 февруари.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 февруари) пото-
кът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. 
За днес има малка вероятност за неговото покачване в ре-
зултат от евентуална протонна (СЕЧ) ерупция от слънчевата 
активна област 2497. Вероятността за радиационна буря за 
днес е малка, а за утре и за 20 февруари е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-18 /13 ч 45 мин (UT = 11 ч 45 мин)

19 февруари 2016 г /14 ч 00 мин: Няколко слаби слънчеви 
изригвания. Геомагнитната активност постепенно спада от 
днес до 21 февруари

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Намиращата се вече не-
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посредствено зад западния край на слънчевия диск активна 
област 2497 генерира 5 - 6 изригвания с мощностни показате-
ли между C1.3 и C2.1. Новоизгряваща на югоизточния лимб 
активна област беше източник на друго слабо изригване с 
показател C1.8. С отдалечаването на активната област 2497 
зад западния край на слънчевия диск слънчевият рентгенов 
поток започна бързо да спада пред последните часове и от 
B7 вчера около обяд сега е приблизително B3. Не са реги-
стрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята. 

На слънчевия диск има 3 регистрирани (2501,2502 и 2503) 
и една нова групи петна. Всички те са в северното полукъл-
бо. Тези групи петна са малки по площ и от ниски магнитни 
класове („алфа“ и „бета“). Между тях няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X) както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 19 февруари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 35 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 48 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 96.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 февруари 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 (19, 20 и 21 февруари). Слънчевият радио-
индекс F10.7 утре ще бъде 95, а на 21 февруари - около 100. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята остана в зоната на 
действие на приекваториалния край на южната полярна слън-
чева коронална дупка CH55, която е с отрицателна (южна) 
полярност. Скоростта на слънчевия вятър беше завишена, но с 
видима обща тенденция към спадане. От близо 660 - 670 km/s 
вчера рано след обяд днес сутринта тя беше около 530 - 540 
km/s, а в момента е 570 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -6nT и +4nT. В момента Bz е приблизително +0.5nT. 
Преобладаваха периодите с отрицателна (южна) полярност. 
Завишената скорост на слънчевия вятър в комбинация с пре-
обладаващо отрицателния знак на Bz поддържаха условия за 
значителна геомагнитна активност, включително до слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще остане 
завишена под влияние на свързания със слънчевата коро-
нална дупка CH55 CH HSS-ефект. Утре и на 21 февруари 
Земята постепенно ще излезе от сектора на междупланетното 
пространство, в който това влияние действа. Скоростта на 
слънчевия вятър ще спадне, а заедно с това и геомагнитната 
обстановка постепенно ще се успокои.



160

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и достигна до ниво на слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) снощи между 20 ч и 23 
ч българско време. Над България геомагнитната обстановка 
беше смутена вчера между 11ч и 14ч и след това през нощта 
между 20 ч и 02 ч българско време. За станция Панагюрище 
през посочените периоди местният 3-часов K-индекс достиг-
на бал 4 (суббуря).

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

Днес геомагнитната обстановка е активна, като е възмож-
на и нова слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***). Утре тя ще е между спокойна и активна, а на 21 
февруари ще е между спокойна и смутена. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25%, а 
за 21 февруари е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за утре и за 21 
февруари.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 февруари) пото-
кът 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 
2016-02-19 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)

21 февруари 2016 г /12 ч 45 мин: „Космическото време“ 
откъм Земята е спокойно. Голямо изхвърляне на коронална 
маса (CME) откъм обратната страна на Слънцето
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Всички колебания 
на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на B-диапа-
зона. Неговото средно ниво през последните часове е около 
B2.0-B2.5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

Вчера вечерта откъм обратната страна на Слънцето е на-
блюдавано ярко изхвърляне на коронална маса (CME). То се 
проследява много добре по коронографските изображения 
от борда на космическите апарати SOHO и STEREO-A. Яв-
лението не е геоефективно.

 

Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм  
обратната страна на Слънцето на 20 февруари

2015 г (STEREO-A/COR2)
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На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна (2501, 
2502 и новата 2505). Всички те са в северното полукълбо. Те 
са от магнитен клас „бета“. Доста бърз растеж се наблюдава 
при групата петна 2505, но до този момент всички регистрира-
ни области са доста спокойни. Между тях няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X) както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 21 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 45 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 98.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 февруари ще бъде 
предимно ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M е 5% на ден. Вероятността за голямо изригване 
от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима 
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за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 февруари). Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 23 февруари ще бъде около 110. 
Прогнозираното слабо покачване на слънчевата активност се 
свързва с изгрева на нова активна област, която (може би) е 
старата AR12490 (2490).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята постепенно излезе 
от зоната на действие на приекваториалния край на южна-
та полярна слънчева коронална дупка CH55. Скоростта на 
слънчевия вятър спадна от 500 km/s до около 340 - 350 km/s. 
В момента тя е 340 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително +1nT. 

Днес, утре и на 23 февруари параметрите на слънчевия вя-
тър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си 
диапазони.  Значителна геомагнитна активност не се очаква.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения бяха регистрирани само над отделни стан-
ции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а../../PDF/SW-Warning.pdf утре и на 23 февруари 
ще е предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини за днес, за утре и за 23 февруари е 
по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (K=5) е 5% за днес и около и под 1% за утре 
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и за 23 февруари.
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 февруари) пото-

кът 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 
2016-02-21 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)

22 февруари 2016 г /13 ч 15 мин: Спокойно „космическо 
време“

 
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше само някол-
ко „суб-изригвания“ от клас B. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е около B1.8. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск има 2 групи петна (2501 и 2505). Те са в 
северното полукълбо. Двете са от магнитен клас „бета“. Слаб  
потенциален източник за изригвания със средна мощност 
(клас М) е областта 2505.
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Слънчевият диск на 22 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 37 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 февруари 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 (22, 23 и 24 фев-
руари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 24 
февруари ще бъде около 110. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон между 330 - 360 km/s. В момента 
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тя е 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупла-
нетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -1nT 
и +6nT. В момента Bz е приблизително +6.5nT. 

Днес, утре и през по-голямата част от 24 февруари пара-
метрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята 
ще бъдат в спокойните си диапазони. Значителна геомагнитна 
активност днес и утре не се очаква. Привечер на 24 февруари 
Земята ще попадне в зоната на влияние на приекваториалния 
край на северната полярна коронална дупка (CH57), която е 
с положителна полярност. Тогава е възможна и слаба геомаг-
нитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а../../
PDF/SW-Warning.pdf на 24 февруари ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес и утре е по 10% на ден, а за 24 февруари тя 
е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 24 фев-
руари тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 февруари) пото-
кът 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.nЗагора 
2016-02-22 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/02/15 - 2016/02/22)

Волфовото число за седмицата 08 - 14 февруари 2016 г е 
43+6/-15; по новата система 69+5/-25)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между ниска и умерена през първата половина от седмицата и 
предимно ниска от четвъртък (18 февруари) нататък. Вероят-
ността за изригвания от средния мощностен клас M е между 
ниска и умерена в периода 15 - 17 февруари и ниска между 
18 и 22 февруари. Вероятността за големи изригвания от клас 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е ниска през първата 
половина от седмицата и много ниска от 18 до 22 февруари. 

Петнообразувателната активност ще бъде предимно уме-
рена. Прогнозираните стойности на новото Международно 
число на слънчевите петна ще са в границите от 25 до 50. 
Стойностите на Волфовото число са около 1.5 пъти по-ни-
ски. Съответният американски петнообразувателен индекс 
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Меж-
дународно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта над полярните райони се очаква да е завишен 
между 18 и 22 февруари. 

Потокът слънчеви протони с енергия около или по-голяма 
от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита 
ще бъде най-често близо до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря (бал S1 или по-висока) е около и под 
15% в периода 15 - 17 февруари и около и под 1% за периода 
18 - 22 февруари.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена в началото и в края на седмицата. 
Между 17 и 19 февруари Земята ще пресече зона с висока 
скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект), чийто източник 
е слънчевата коронална дупка CH55. Тя представлява „език“ 
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(удължение)по посока на слънчевия екватор на южната по-
лярна коронална дупка и е с отрицателна полярност. Вероят-
ността за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) между 
17 и 19 февруари е около 30 - 40%, а за малка планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5;G1) е средно 15%.

От 13 февруари Земята се намира в сектор на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече 
на 15 февруари.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-15 /16 ч 30 мин (UT = 14 h 30 min)

23 февруари 2016 г /14 ч 00 мин: Обстановката на Слън-
цето и в околоземния космос е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска ../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше само някол-
ко „суб-изригвания“ от клас B, предимно от областта 2505. 
Две от тях бяха с мощностни показатели около B9.0-B9.5, 
т.е. почти достигнаха долния праг на C-диапазона. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове 
е около B1.5-B1.6. Не са регистрирани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 регистрирани групи петна (2501 
и 2505), които са в северното полукълбо и една нова малка 
група в южното полукълбо. Последната е близо до югоиз-
точния край на слънчевия диск. По площ и брой превес имат 
петната в северното полукълбо. Най-голяма е групата петна 
2505. През последното денонощие обаче тя показва призна-
ци на отслабване. Областта  2505 е от магнитен клас „бета“. 
Тя е слаб потенциален източник за изригвания със средна 
мощност (клас М).
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Слънчевият диск на 23 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 29 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 37 
(по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 25 февруари 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 (23, 24 
и 25 февруари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 
февруари ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 340 - 390 km/s. В момента тя е 
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приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -5nT и +7nT. В момента Bz е приблизително +0.5nT. 

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в 
околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. 
Значителна геомагнитна активност днес и утре не се очаква. 
Утре привечер Земята ще попадне в зоната на влияние на 
приекваториалния край на северната полярна коронална 
дупка (CH57), която е с положителна полярност. Скоростта 
на слънчевия вятър ще започне да нараства и ще достигне и 
надхвърли 500 km/s. Ето защо утре привечер и на 25 февруари 
е възможна слаба геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а ../../PDF/
SW-Warning.pdf утре и на 25 февруари тя ще е между спо-
койна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 25 февруари тя 
е по 15% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (K=5) за днес е около и под 1%, а утре и за 
24 февруари тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 февруари) пото-
кът 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 
2016-02-23 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)
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24 февруари 2016 г /12 ч 30 мин: Местни геомагнитни 
смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше само някол-
ко „суб-изригвания“ от клас B. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е около B1.5. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 регистрирани групи петна (2501 
и 2505), които са в северното полукълбо и една нова малка 
група в южното полукълбо. Тя е се вижда от вчера близо до 
югоизточния край на слънчевия диск, но все още няма номер. 
По площ и брой превес имат петната в северното полукълбо. 
Областта 2505 е от магнитен клас „бета“. Тя е слаб потенциа-
лен източник за изригвания със средна мощност (клас М).

 

Слънчевият диск на 24 февруари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 35 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 33-35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 февруари 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 (24, 25 
и 26 февруари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 90, 
а на 26 февруари ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 330 - 400 km/s. В момента тя е 
приблизително 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -6nT и +4nT. По обща продължителност преобладаваха 
отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на юг. Главно поради тази причина през последните 24 часа 
бяха наблюдавани геомагнитни смущения над отделни райони 
на Земята. В момента Bz е приблизително -1nT. 

Очаква се днес привечер Земята да попадне в зона с по-
вишена скорост на слънчевия вятър (до 500 - 550 km/s) (CH 
HSS-ефект), чийто източник е приекваториалния край на 
северната полярна коронална дупка (CH57), която е с поло-
жителна полярност. Тази обстановка ще се запази утре и на 
26 февруари. Във връзка с това днес и през следващите два 
дни се очаква слаба геомагнитна активност. 
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 

беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над отделни ра-
йони на Земята бяха регистрирани геомагнитни смущения. 
Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близък до оби-
чайния фон.

Днес, утре и на 26 февруари геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 15% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
за всеки един от трите дни.

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 февруари) по-
токът 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 
2016-02-24 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

25 февруари 2016 г /13 ч 30 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър остана ниска 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Единственото слабо им-
пулсно изригване (~ C1.4) стана в района на новорегистрира-
ната област 2506. Всички останали колебания на слънчевия 
рентгенов поток бяха в рамките на B-диапазона. Неговото 
средно ниво през последните часове е около B1.5-B1.7. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. Наблюдаваното вчера след обяд изхвър-
ляне на коронално вещество близо до югоизточния лимб на 
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Слънцето ще подмине нашата планета.
На слънчевия диск има 2 регистрирани групи петна. По-

голямата (2501) e в северното полукълбо, а регистрираната 
вчера 2506 е на юг от екватора. Групата петна 2505 е на запад-
ния лимб на Слънцето и реално вече не се вижда от Земята. 
Няма потенциални източници за изригвания със средна или 
голяма мощност (класове М и X).

 

Слънчевият диск на 25 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 26 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 20. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 89.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 февруари 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 (25, 26 и 27 февруари). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 85, а на 27 февруари ще бъде около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 300 - 350 km/s, а нейното очаквано 
покачване до този момент не се състоя. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 310 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz е при-
близително +1.5nT. 

Все още има малка вероятност Земята да попадне в зона с 
повишена скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект), чий-
то източник е приекваториaлния край на северната полярна 
коронална дупка (CH57). Във връзка с това днес и през след-
ващите два дни има малка вероятност за слаба геомагнитна 
активност. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

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

Днес, утре и на 27 февруари геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 15% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
за всеки един от трите дни.

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 февруари) пото-
кът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
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HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-25 /13 ч 30 мин (UT = 11 ч 30 мин)

26 февруари 2016 г /13 ч 15 мин: „Космическото време“ 
е почти спокойно

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Единственото слабо 
импулсно изригване (~C1.0) стана днес в района на групата 
петна 2506. Неговият максимум беше достигнат приблизи-
телно в 12 ч българско време. Всички останали колебания на 
слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на B-диапазона. 
Неговото средно ниво  през последните часове е около B1.5-
B1.8. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 2 регистрирани и една нова групи 
петна. Групата петна 2501 (залязваща) и новата група, нами-
раща се североизточно от нея са в северното полукълбо, а 
групата 2506 е на юг от екватора. През последното денонощие 
тя слабо нарасна по площ. Изглежда, че има слаб превес на 
петната в южното полукълбо, но поради малките площи на 
всички наблюдавани групи и вече незадоволителната види-
мост на областта 2501, по-точна визуална оценка не може да 
бъде направена. Няма потенциални източници за изригвания 
със средна или голяма мощност (класове  М и X).
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Слънчевият диск на 26 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 57 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 90.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 февруари 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 (26, 27 и 28 февруари). Слънчевият радио-
индекс F10.7 утре ще е 95, а на 28 февруари ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър показа нарастване, но остана общо взето в спокойния 
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диапазон 300 - 420 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 390 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
непрекъснато в диапазона между -7nT и +9nT. В момента Bz 
е приблизително +3nT. 

Днес, утре и на 28 февруари параметрите на слънчевия 
вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните 
си диапазони. Ето защо не се очаква някаква по-значителна 
геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

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

Днес, утре и на 28 февруари геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
за всеки един от трите дни.

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 февруари) пото-
кът 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 
2016-02-26 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

27 февруари 2016 г /12 ч 45 мин: Ниска слънчева актив-
ност. Геомагнитната обстановка е спокойна
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Единственото слабо из-
ригване (~C3.3) стана тази сутрин в района на групата петна 
2506. Неговият максимум беше достигнат приблизително в 
7 ч 45 мин българско време. Всички останали колебания на 
слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на B-диапазона. 
Неговото средно ниво през последните часове е около B2.0. 
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 2 групи петна. Групата 2506, която 
е по-голямата от двете, е на юг от екватора. Тя е от магнитен 
клас „бета“. Новорегистрираната група петна 2507 е на север 
от екватора и предстои да залезе зад западния лимб през след-
ващите 24 - 36 часа. Тя също е от клас „бета“, но е спокойна 
- без еруптивни прояви. Няма потенциални източници за 
изригвания със средна или голяма мощност (класове М и X).
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Слънчевият диск на 27 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 33 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 89.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 февруари 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 (27, 28 и 29 февруари). Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 29 февруари ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в граничния диапазон 370 - 450 km/s, като преоблада-
ващата тенденция беше низходяща. В момента скоростта на 
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слънчевия вятър е приблизително 370 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше непрекъснато в диапазона между -3nT и +6nT. 
Преобладаваха положителните стойности, т.е. Bz беше ори-
ентирана предимно на север. В момента  Bz е приблизително 
+1nT. 

Днес, утре и на 29 февруари параметрите на слънчевия 
вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно 
в спокойните си диапазони. Ето защо не се очаква някаква 
по-значителна геомагнитна  активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

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

Днес, утре и на 29 февруари геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
за всеки един от трите дни.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 февруари) пото-
кът 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 
2016-02-27 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)

28 февруари 2016 г /14 ч 30 мин: Броят и площта на коро-
налните дупки в северното полукълбо на Слънцето нарасна 
значително
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше десетина 
суб-изригвания от клас B. „Базисното“ (спокойно)  ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B1.5. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има една регистрирана (2506) и една 
нова групи петна. Групата 2506, която е по-голямата от двете, 
е на юг от екватора. Тя е от магнитен клас „бета“. 2506 e слаб 
потенциален източник за изригвания от средния мощностен 
клас M. В новата още неномерирана област в северното по-
лукълбо се вижда само едно единично петно.

През последното денонощие съществено нарасна броят 
и общата площ на короналните дупки. Те са разположени 
предимно в северното полукълбо. По-сериозна геоефективна 
значимост през следващите дни ще има силно изтегления 
към екватора „език“ на северната полярна коронална дупка, 
която е с положителна полярност. Той включва короналната 
дупка CH58, както и една малка неномерирана област, раз-
положена непосредствено южно от нея. Споменатият район 
е източник на високоскоростен поток в слънчевия вятър (CH 
HSS- ефект). На 1 - 2 март Земята ще го пресече и се очаква 
това да предизвика геомагнитна активност. 
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Слънчевите коронални дупки на 28 февруари 
2016 г (SDO/AIA)

 

Слънчевият диск на 28 февруари 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 37 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин също е 
37 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 
25 - 26. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 90.

Слънчевата активност днес, утре и на 1 март 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 (28 и 29 
февруари и 1 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 
90, а на 1 март ще бъде около 100. Покачването на слънчевата 
активност на 1 март се свързва с очаквания изгрев на старата 
активна област 2497.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 350 - 400 km/s, като преоблада-
ващата тенденция беше низходяща. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 380 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше непрекъснато в диапазона между -3nT и +5nT. 
Преобладаваха положителните стойности, т.е. Bz беше ори-
ентирана предимно на север. В момента  Bz е приблизително 
-0.5nT. 

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в 
околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните 
си диапазони. Ето защо за днес и утре не се очаква някаква 
по-значителна геомагнитна активност. На 1 март Земята ще 
навлезе в зоната на влияние на приекваториалния край на 
северната полярна област (короналната дупка CH58), която е 
с положителна полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще 
достигне 500 - 550 km/s. Във връзка с това на 1 март се очаква 
слаба геомагнитна активност, включително до планетарна 



185

геомагнитна суббуря (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

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

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и смутена, а на 1 март - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес и утре е по 10% на ден, а за 1 март е 30%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
за днес и утре, а за 1 март е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (28 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 
2016-02-28 /14 ч 30 мин (UT = 12 ч 30 мин)

КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/02/22 - 2016/02/29)

Волфовото число за седмицата 15 - 21 февруари 2016 г е 
28+8/-7; по новата система 45+13/-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 ще бъде между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на новото Между-
народно число на слънчевите петна са в границите от 25 
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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 мега-
електронволта над полярните райони ще бъде нисък. 

Потокът слънчеви протони с енергия около или по-голяма 
от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще 
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря 
(бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена.

От 15 февруари Земята се намира в сектор на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече 
на 23 февруари.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-21 /16 ч 00 мин (UT = 14 h 00 min)

29 февруари 2016 г /11 ч 45 мин: „Космическото време“ 
днес е спокойно. Слаба геомагнитна активност се очаква през 
следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше няколко 
суб-изригвания от клас B. „Базисното“ (спокойно) ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B1.7- B1.8. Не са реги-
стрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята. 

На слънчевия диск има 3 групи петна. Групата 2506, е на 
юг от екватора. Тя е от магнитен клас „бета-гама“. По обща 
площ 2506 е по-голяма от новите групи петна 2508 и 2509, 
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които са в северното полукълбо. 2506 e слаб потенциален 
източник за изригвания от средния мощностен клас M.

 

Слънчевият диск на 29 февруари 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин също е 
50 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 
36 - 37. Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 2 март ще бъде меж-
ду 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 (29 февруари, 1 и 
2 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 
2 март ще бъде около 110. Покачването на слънчевата актив-
ност през следващите два дни се свързва с очаквания изгрев 
на старата активна област 2497. 
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в спокойния диапазон 350 - 400 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 350 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше непрекъснато в диапазона между 
-3nT и +4nT. Преобладаваха положителните стойности, т.е. 
Bz беше ориентирана предимно на север. В момента Bz е 
приблизително равна на 0. 

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП в околности-
те на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. 
Утре (1 март) Земята ще навлезе в зоната на влияние на прие-
кваториалния край на северната полярна област (короналната 
дупка CH58), която е с положителна полярност. Скоростта на 
слънчевия вятър ще достигне 500 - 550 km/s. Обстановката 
ще започне бавно да се успокоява на 2 март. Във връзка с 
това утре и на 2 март се очаква слаба геомагнитна активност, 
включително до планетарни геомагнитни суббури (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и смутена, утре - между спокойна и активна, а на 2 март - 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е по 10% на ден, за утре е 30%, а за 2 март 
е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) е по 5% за днес и за 2 март, а за утре е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (29 февруари - 2 
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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 
2016-02-29 /11 ч 45 мин (UT = 09 ч 45 мин)

1 март 2016 г /13 ч 15 мин: Слънчевата активност остава 
много ниска

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше няколко 
суб-изригвания от клас B. Най-забележимото между тях е с 
показател B6, а негов източник е областта 2506. „Базисното“ 
(спокойно) ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.5. 
През последните часове то леко нарасна във връзка с изгрева 
на старата активна област AR12497 (2497). Не са регистри-
рани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на 
Земята. 

Днес около обяд на коронографските изображения, по-
лучени от космическите апарати SOHO и STEREO Ahead 
(STEREO-A) се вижда ярко изхвърляне на коронална 
маса(CME). Структурата на изхвърления плазмен облак по-
казва, че източникът на явлението е избухнал протуберанс, 
който е близо до източния лимб на Слънцето. Засега няма 
публикувани резултати от анализа на тези изображения. Поч-
ти сигурно е, че движението на плазмения облак е насочено 
силно встрани от посоката към Земята.
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Изхвърляне на коронална маса на 1 март
2016 г (SOHO/LASCO_C2)

На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи 
петна. Групата 2506, е на юг от екватора. Тя изгуби „гама“- 
компонента на магнитната си структура и отново е от маг-
нитен клас „бета“. В северното полукълбо са групите петна 
2508 и 2509, както и една нова група, близо до североизточ-
ния край на слънчевия диск. Всъщност най-вероятно това е 
старата област 2497, която при повторното си появяване ще 
получи нов номер. Сумарните площи на петната в северното 
и южното полукълбо изглеждат приблизително равни. 2506 
e слаб потенциален източник за изригвания от средния мощ-
ностен клас M.
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Слънчевият диск на 1 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 65 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес, утре и на 3 март 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 (1,2 и 3 
март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 100, а на 3 
март ще бъде около 105.  

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През по-голямата част от изминалото денонощие скоростта 
на слънчевия вятър беше почти постоянна около стойността 
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330 - 340 km/s. Тази сутрин към 6 ч българско време тя осеза-
телно нарасна, но остана в спокойния диапазон 380 - 400 km/s. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше непрекъснато в диапазо-
на между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително +0.5nT.

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП в околности-
те на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. 
По-късно Земята ще навлезе в зоната на влияние на приек-
ваториалния край на северната полярна област (короналната 
дупка CH58), която е с положителна полярност. Скоростта 
на слънчевия вятър ще достигне 500 - 550 km/s. (Твърде 
възможно е обаче това очаквано покачване на скоростта на 
слънчевия вятър вече да се е случило тази сутрин, но то е 
много по-слабо от предварително прогнозираното. Дали е 
така ще се разбере през следващите часове.) Обстановката ще 
започне бавно да се успокоява от утре. Във връзка с това днес 
и утре се очаква слаба геомагнитна активност, включително 
до планетарни геомагнитни суббури (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. (Геомагнитната 
станция на ИЗМИРАН (гр. Троицк, Московска област) обаче 
регистрира кратка, но много мощна геомагнитна активност. 
Там е отчетен местен K-индекс равен на 8! (т.е.буря с много 
голяма мощност) за интервала днес между 10 ч и 13 ч бъл-
гарско време.) Засега геомагнитната обстановка над България 
остава спокойна.

-----------------------------------------------------------
Допълнено в 16 ч 30 мин:

Екипът от ИЗМИРАН вече е коригирал публикуваните 
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данни. Според новата редакция местният К-индекс в интер-
вала 10 ч – 13 ч българско време бил равен на 3. По всяка 
вероятност по-рано публикуваната стойност е била свързана 
с инструментална грешка.

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
активна, утре - смутена, а на 3 март ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 30%, за утре е 20%, а за 3 март е 15%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 10% за днес и по 5% за утре и за 3 март.

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-01 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

2 март 2016 г /12 ч 45 мин: Почти спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Колебанията на 
слънчевия рентгенов поток бяха слаби и в рамките на B-
диапазона. Неговото средно ниво през последните няколко 
часа е около B2.0. Не са регистрирани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята. Както се и очакваше, 
изхвърленият вчера около обяд в резултат от избухване на 
протуберанс облак слънчево коронално вещество (CME) се 
движи силно встрани спрямо Земята и няма никакъв шанс 
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да повлияе на обстановката в около земното космическо 
пространство.

На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи 
петна. Групата 2506 (от магнитен клас „бета“) е на юг от 
екватора. В северното полукълбо са групите петна 2508 и 
2509 както и новата активна област (всъщност старата 2497), 
която все още не е получила своя нов номер. (Най-вероятно 
той ще бъде AR12510 (2510).) Сумарните площи на петната 
в северното и южното полукълбо изглеждат приблизително 
равни. 2506 e слаб потенциален източник за изригвания от 
средния мощностен клас M.

 

Слънчевият диск на 2 март 201г (SDO)

Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 74 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 96.

Слънчевата активност днес, утре и на 4 март ще бъде 
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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 (2, 3  и 
4 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 4 март ще 
бъде около 105.  

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в „граничния“ диапазон 380 - 450 km/s. Това стана 
в резултат от значително по-слабото от очакваното влияние 
на приекваториалното „удължение“ на северната слънчева 
полярна коронална дупка (обозначено като CH58). В мо-
мента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 450 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -7nT и +7nT 
като по обща продължителност преобладаваха периодите с 
положителни стойности (т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на север). В момента Bz е приблизително +2nT. При тази си-
туация бяха наблюдавани само местни геомагнитни смущения 
(K=4) над отделни станции.

Днес все още скоростта на слънчевия вятър в околностите 
на Земята ще бъде леко завишена. Утре и на 4 март тя ще 
слезе в спокойния диапазон под 400 km/s. Към края на тре-
тия ден (4 март) е възможно скоростта на слънчевия вятър 
отново да започне да нараства под влияние на следващата 
слънчева коронална дупка (CH61). Във връзка с това днес 
все още е възможна слаба геомагнитна активност. Утре и на 
4 март геомагнитната обстановка ще е почти спокойна. Слаба 
активизация може да се очаква по-късно на 4 март.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие  геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения имаше само над някои райони на Земята. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Днес, утре и на 4 март геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини  е по 15% на ден за днес и утре, 
а за 4 март е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за днес, за утре и 
за 4 март.

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-02 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)

3 март 2016 г /14 ч 30 мин: Нови групи слънчеви петна. 
Еруптивната активност на Слънцето остава много ниска

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше две „суб-
изригвания“ от клас B. Средното ниво на слънчевия рентге-
нов поток през последните 24 часа е между B1.5 и B2.0. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. Около полунощ в северозападната част на 
слънчевия диск бе наблюдавано „изчезване“ на малък про-
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туберанс, което се свързва с увеличаване на неговата яркост 
- евентуално е имало и ерупция. При нашия експресен оглед 
на изображенията от коронографа LASCO_C2 на борда на 
спътника SOHO от последната нощ не бяха забелязани следи 
от значимо изхвърляне на коронална маса.

На слънчевия диск има 5 групи петна. От тях 4 бяха реги-
стрирани и получиха номера през последните 24 часа. Групата 
2506 (от магнитен клас „бета“) е на юг от екватора. По площ 
тя е почти равна на четирите ново регистрирани групи (2510, 
2511, 2512 и 2513), които са в северното полукълбо. Областта 
2506 e слаб потенциален източник за изригвания от средния 
мощностен клас M. Другите две по-стари групи 2508 и 2509 
загубиха своите петна и в момента са вече факелни полета. 

 

Слънчевият диск на 3 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 65 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 67 
(по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
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Слънчевият радио индекс F10.7 e 99.
Слънчевата активност днес, утре и на 5 март 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 (3, 4 и 
5 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5 март ще 
бъде около 105.  

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър беше леко завишена като стойностите й бяха почти 
постоянни (около 440 - 450 km/s). Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в ди-
апазона между -5nT и +7nT като по обща продължителност 
преобладаваха периодите с положителни стойности (т.е. Bz 
беше ориентирана предимно на север). В момента Bz е при-
близително -2nT. При тази ситуация бяха наблюдавани само 
местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни станции.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане леко 
завишена. По значително покачване се очаква на 5 март когато 
Земята ще навлезе в сектор на влияние на слънчева коронална 
дупка с отрицателна полярност. Във връзка с това днес и утре 
са възможни местни геомагнитни смущения, докато на 5 март 
има значителна вероятност и за планетарна суббуря (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения имаше само над някои райони на Земята. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

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

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокой-
на и смутена, а на 5 март тя ще е между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
е 15% за днес, 20% за утре, а за 5 март е 30%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
на ден за днес и утре, а за 5 март тя е 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-03 /14 ч 30 мин (UT = 12 ч 30 мин)

4 март 2016 г /15 ч 30 мин: Петнообразуването в северното 
полукълбо на Слънцето се усилва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Тази сутрин около 11 ч 
българско време имаше едно слабо изригване с показател 
~C1.1. Негов източник е групата слънчеви петна 2510. Ос-
таналите колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в 
B-диапазона. Неговото средно ниво през последните часове 
е около B1.7. Вчера късно след обяд близо до центъра на 
слънчевия диск бе наблюдавано „изчезване“ на малък про-
туберанс, което се свързва с увеличаване на неговата яркост 
и ерупция. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса 
(CME). В момента се проучва дали изхвърленият плазмен 
облак би могъл да достигне до Земята.

На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови групи 
петна. Само групата петна 2506 е на юг от екватора. Останали-
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те групи с номера 2510, 2512, 2513, ново регистрираната 2514 
както и двете нови групи петна са в северното полукълбо. 
По обща площ те са по-големи от 2506. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 4 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 103 
(по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 80. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 99.

Слънчевата активност днес, утре и на 6 март 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 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 6 март ще бъде около 100. 
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър първоначално беше леко завишена (440 - 450 km/s), 
но постепенно слезе в спокойния диапазон под 400 km/s. В 
момента тя е около 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -4nT и +5nT. В момента Bz е приблизително +1.3nT. 

Скоростта на слънчевия вятър днес и през по-голямата 
част от утрешния ден ще бъде в спокойния диапазон под 400 
км/с. По-късно утре се очаква Земята да попадне в зоната на 
действие на дългоживуща слънчева активна област (CIR), 
която предхожда коронална дупка с отрицателна полярност 
и свързан с нея CH HSS-ефект. Скоростта на слънчевия вятър 
ще нарасне, а в резултат на това  геомагнитната обстановка 
ще се активизира. На 5 март е възможна и слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, утре- между спокойна и активна, а на 6 март тя ще е 
между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини е по 30% на ден за днес и за утре, а за 6 март 
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е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ши-
рини (K=5) е по 5% за днес, 10% за утре, а за 6 март тя е 20%.

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-04 /15 ч 30 мин (UT = 13 ч 30 мин)

5 март 2016 г /14 ч 45 мин: Очаква се значителна геомаг-
нитна активност днес, утре и на 7 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше само ня-
колко суб-изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е около B2.0. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск има 5 групи петна. Регистрираните 
през вчерашния ден групи 2515 и 2516 вече се разпаднаха. 
На юг от екватора е залязващата на запад група петна 2506. 
Останалите групи петна с номера 2510, 2512, 2513 и 2514 са в 
северното полукълбо. По обща площ те са по-големи от 2506. 
Много слаб потенциален източник за изригване със средна 
мощност е областта 2514. 
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Слънчевият диск на 5 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 95 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 75 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност днес, утре и на 6 март 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 (5, 6  и 
7 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7 март ще 
бъде около 105. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  

първоначално беше в спокойния диапазон 350 - 400 km/s. В 
момента тя е около 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
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на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -4nT и +4nT. В момента Bz е приблизително +1.5nT. 

Скоростта на слънчевия вятър днес ще остане в спокойните 
си граници през по-голямата част от деня. По-късно привечер 
се очаква Земята да попадне в зоната на действие на дълго-
живуща слънчева активна област (CIR), която предхожда 
коронална дупка с отрицателна полярност и свързан с нея   
CH HSS-ефект. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне и 
през следващите два дни (6 и 7 март) ще бъде завишена. В 
резултат на това  се очаква геомагнитната обстановка да се 
активизира още тази вечер. Утре има значителна вероятност 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Тенденция към успокояване на геомагнитната обстановка ще 
се прояви на 7 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес и на 7 март геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и смутена, а утре- между смутена и слаба плане-
тарна геомагнитна буря(Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е по 30% на ден 
за днес и за 7 март, а за утре е 40%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 10% за днес 
и за 7 март, а за утре тя е 20%.

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 пренебрежима

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-05 /14 ч 45 мин (UT = 12 ч 45 мин)
6 март 2016 г /14 ч 00 мин: Скоростта на слънчевия вятър 

е под 400 km/s
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше десети-
на суб-изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е около B2.0. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск има 4 групи петна (2510, 2512, 2513 
и 2514). Всички те са в северното полукълбо. Групата петна 
2506 вече е зад западния край на слънчевия диск и не се вижда 
от Земята. Много слаб потенциален източник за изригване 
със средна мощност е областта 2514.

 

Слънчевият диск на 6 март 2016 г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 65 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
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Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 96.
Слънчевата активност днес, утре и на 8 март 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 март). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 8 март ще 
бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър беше почти постоянна около стойността 370 km/s. И 
в момента тя е приблизително толкова. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше 
почти непрекъснато положителна (ориентирана на север) като 
плавно нарастваше от 0 до +10nT. Днес около обяд обаче тя 
рязко намаля и дори обърна знака. В момента Bz = -0.4nT. 

Днес и през следващите два дни (7 и 8 март) Земята ще 
бъде в сектор на влияние на слънчева коронална дупка с 
отрицателна полярност (CH HSS-ефект). Ето защо днес и 
утре се очаква значителна геомагнитна активност, като днес 
е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). По-изразена тенденция към успокояване на 
геомагнитната обстановка ще се прояви  на 8 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
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слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна и активна, а на 8 март тя ще е между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е 40% за днес, 30% за утре и 20% за 8 март. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 20% за днес, 10% за утре и 5% за 8 март.

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-06 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)

7 март 2016 г /12 ч 45 мин: Мощна планетарна геомагнитна 
буря (Kp=7; G3)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше няколко суб-
изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток през последните часове е около B2.0.

На изображенията, получени около полунощ  с помощта 
на коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO се 
вижда изхвърляне на коронална маса (CME). Формата на из-
хвърления плазмен облак показва, че причина за това явление 
е ерупция на протуберанс, разположен близо до западния 
край на слънчевия диск. Явлението се вижда и на публику-
ваното изображение от коронографа COR2 на борда сондата 
STEREO-A (Ahead). Обновяването на изображенията е пре-
кратено  скоро след полунощ, което най-вероятно означава, 
че движението на плазмения облак в момента се анализира.
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Изхвърляне на коронална маса (CME)
през нощта на 6 срещу 7 март 2016 г (SOHO/LASCO_C2)

На слънчевия диск има 5 групи петна (2510, 2512, 2513, 
2514 и новорегистрираната 2515). Всички те са в северното 
полукълбо и са от магнитни класове „алфа“ и „бета“. Много 
слаб потенциален източник за изригване със средна мощност 
е областта 2512.

Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 77 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 96.

Слънчевата активност днес, утре и на 9 март 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 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 9 март ще 
бъде около 95.
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Слънчевият диск на 7 март 2016 г (SDO)

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  
започна да нараства тъй като Земята навлезе в зона на високо-
скоростен поток на слънчев вятър. Неин източник е слънчева 
коронална дупка с отрицателна полярност (CHHSS-ефект). 
От 370 km/s вчера по обяд привечер тя достигна до 570 - 580 
km/s, а на моменти и до 600 км/с. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е около 540 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) вчера късно 
след обяд устойчиво се обърна на юг и в продължение на 
голяма част от нощта беше между -15nT и -18nT. Призори Bz 
се установи близо до нулата и в момента е -0.1nT. При тази 
ситуация в близкото до Земята междупланетно пространство 
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възникнаха условия за мощна планетарна геомагнитна буря 
(Kp=7; G3) (***!!!***).

Утре и на 9 март обстановката в близкото до Земята меж-
дупланетно пространство ще се успокои. Геомагнитната 
активност постепенно ще стихва.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
се активизира и между 23 ч и 02 ч българско време достигна 
до ниво на мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3) 
(***!!!***). Това ниво на геомагнитна активност се оказа 
значително по-високо от очакваното. Над полярните райони 
на Земята е регистрирана аврорална активност. Между 2 ч и 
8 ч българско време Kp- индексът спадна до бал 5, т.е. слаба 
планетарна буря. Вчера привечер над България имаше гео-
магнитна буря със средна мощност. В интервала 17 ч – 20 ч 
българско време местният K-индекс за станция Панагюрище 
достигна бал 6. Второ покачване на K до бал 5 (слаба местна 
буря) имаше между 23 ч и 2 ч българско време.

 

3-часовият планетарен Kp-индекс (5-7 март 2016 г)
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Сияние над Шотландия на 7 март 2016 г 
(снимка: Колин Хейуърд ) (solarham.net)

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

Утре и на 9 март геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е 20% за утре и 15% за 9 март. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
на ден за утре и 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-07 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/02/29 - 2016/03/07)

Волфовото число за седмицата 22 - 28 февруари 2016 г е 
20+5/-4; по новата система 33+6/-8)

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 ще бъде между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на новото Между-
народно число на слънчевите петна са в границите от 20 
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 мега-
електронволта над полярните райони ще бъде нисък. 

Потокът слънчеви протони с енергия около или по-голяма 
от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще 
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря 
(бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена през по-голямата част от седми-
цата с изключение на 1 и 2 март. Тогава тя ще бъде между 
спокойна и активна и са възможни планетарни геомагнитни 
смущения (суббури).

От 25 февруари Земята се намира в сектор на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече 
на 5 март.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-02-29 /21 ч 00 мин (UT = 19 h 00 min)
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8 март 2016 г /12 ч 45 мин: Слънцето е спокойно, геомаг-
нитната активност стихва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
през по-голямата част от последните 24 часа беше почти по-
стоянно и приблизително равно на B1.5. От сутринта насам 
същият плавно нараства и в момента е около B3.0. Не са ус-
тановени изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята.

На слънчевия диск има 4 групи петна (2510, реактиви-
ралата се (?)2511 2512 и 2513). Всички те са в северното 
полукълбо и са от магнитни класове „алфа“ и „бета“. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна и голяма 
мощност (класове M и X).

 

Слънчевият диск на 8 март 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 52 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 92.

Слънчевата активност днес, утре и на 10 март ще бъде мно-
го 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 
(8, 9 и 10 март). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 10 
март ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
показа тенденция към плавно спадане. От около 600 km/s вче-
ра по обяд днес тя слезе под 500 km/s. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 470 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -2nT и +1nT. До полунощ преоблада-
ваха отрицателните стойности (т.е. Bz беше ориентирана на 
юг), а след това Bz се обърна в северна посока. В момента Bz 
e около +2.5nT. При тази обстановка имаше условия за слаба 
геомагнитна активност и тя се изрази в планетарно геомагнит-
но смущение (Kp=4)снощи между 20 ч и 2 ч българско време.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята все още ще бъде леко завишена, а утре и на 10 март 
обстановката ще се успокои. Геомагнитната активност по-
степенно съвсем ще стихне.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Имаше планетарно геомагнитно смущение 
(суббуря) (Kp=4) снощи между 20 ч  и 2 ч българско време. 
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Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи 
между 23 ч и 2 ч (за станция Панагюрище K=4).

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

Утре и на 10 март геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е по 15% за утре и за 10 март. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
на ден за днес, за утре и за 10 март.

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-08 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)

9 март 2016 г /13 ч 15 мин: Две слаби слънчеви изригвания 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше две кратки изриг-
вания от слабия мощностен клас C. Първото от тях (C1.5) 
стана вчера след обяд в областта 2511. То достигна максимума 
си в 15 ч 5 мин българско време. Второто изригване (C1.3) e 
регистрирано днес призори около 5 ч българско време. Него-
вият източник е близо до североизточния край на слънчевия 
диск. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
B2.0. Не са установени изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск има 4 групи петна. Те са с номера 2511, 
2512, 2513 + една нова група в съседство с 2512. По най-по-
следна информация тя е получила тази сутрин номер 2518 
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(AR12518). Всички групи петна са в северното полукълбо и 
са от магнитни класове „алфа“ и „бета“. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна и голяма мощност (кла-
сове M и X).

 

Слънчевият диск на 9 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 март 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 (9, 10 и 11 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 100, а на 11 март ще бъде около 95.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър все още беше леко завишена под влияние на стихващ CH 
HSS - ефект, но с тенденция към плавно спадане. От около 
480 - 500 km/s вчера по обяд днес тя слезе под 400 km/s. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 380 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -3nT и +2nT 
като стойностите бяха най-често близки до 0. В момента Bz 
e около -1.5nT. 

Днес, утре и на 11 март скоростта на слънчевия вятър в 
околностите на Земята постепенно ще спада. Геомагнитната 
обстановка ще е предимно спокойна. Над отделни райони на 
Земята са възможни геомагнитни смущения (K=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес, утре и на 11 март геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 15% за всеки един от три-
те дни. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) е по 5% на ден за днес, за утре и 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-09 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 45 мин)
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10 март 2016 г /12 ч 15 мин: Ниска слънчева активност и 
спокойна геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Вчера рано след обяд 
имаше едно изригване с показател C3.0. То достигна своя 
максимум в 14 ч 50 мин българско време. Негов източник 
беше новоизгрялата активна област 2519 на североизточния 
край на слънчевия диск. Средното ниво на слънчевия рен-
тгенов поток е около B1.7. Не са установени изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 5 групи петна. Те са с номера 2511, 
2512, 2513 и 2518. Към тях снощи бе добавена и новоизгря-
лата на североизточния край на слънчевия диск 2519. Всич-
ки групи петна са в северното полукълбо и са от магнитни 
класове „алфа“ и „бета“. Няма потенциални източници за 
изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).

 

Слънчевият диск на 10 март 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 67 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 96.

Слънчевата активност днес, утре и на 12 март 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 (10, 11 и 12 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 12 март ще бъде около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър беше в спокойния диапазон 330 - 400 km/s, а общата  
тенденция беше към плавно спадане. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 340 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -4nT и +3nT. Преобладаваха отри-
цателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на 
юг. В момента Bz e около -3nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите 
на Земята ще бъде в спокойните си граници.Геомагнитната 
обстановка ще е предимно спокойна. Слабо покачване е 
възможно на 12 март, когато Земята ще попадне за кратко в 
зоната на влияние на слънчева коронална дупка с положител-
на полярност. Тогава ще има условия за слаба геомагнитна 
активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес, утре и на 12 март геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 15% за днес и утре, а за 12 
март тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (K=5) е по 5% на ден за всеки един от трите 
дни (10,11 и 12 март).

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-10 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 45 мин)

11 март 2016 г /12 ч 15 мин: Почти спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Колебанията на 
слънчевия рентгенов поток бяха в границите на B-диапазона. 
Сред тях относително повече се открои едно „суб-изригване“ 
с мощностен показател B8 в района на групата петна 2512. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.7. 
Не са установени изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск има 5 групи петна (2511(залязваща), 
2513, 2518 и 2519). Всички групи петна са в северното полу-
кълбо и са от магнитни класове „алфа“ и „бета“. Те са стабил-
ни или в процес на отслабване. Няма потенциални източници 
за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).
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Слънчевият диск на 11 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 57 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 март 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 (11, 12 и 13 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 13 март ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 330 - 360 km/s. Тенденцията от по-
следните часове е тя слабо да нараства. В момента скоростта 



222

на слънчевия вятър е приблизително 350 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -3nT и -5nT през по-голямата част 
от последните 24 часа. Тази сутрин след 9 ч българско време 
Bz се преориентира на север и бързо започна да нараства в 
областта на положителните стойности. В момента Bz e около 
+11.5nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земя-
та ще бъде в спокойните си граници. Геомагнитната обстанов-
ка ще е предимно спокойна. Слабо покачване се очаква утре и 
на 13 март, когато Земята ще попадне в зоната на влияние на 
слънчева коронална дупка с положителна полярност. Тогава 
ще има условия за слаба геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Над отделни 
райони на Земята са регистрирани местни геомагнитни 
смущения (K=4). Над България геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес, утре и на 13 март геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е 10% за днес, 20% за утре, а за 
13 март тя е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (K=5) е по 5% на ден за всеки един от трите 
дни (11,12 и 13 март).

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-11 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 45 мин)
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12 март 2016 г /12 ч 30 мин: Нерегистрирано изхвърляне 
на слънчева коронална маса (CME)предизвика средна пла-
нетарна геомагнитна буря (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. ./../SpW-Help/SA_Level.html.Единственото слабо из-
ригване с магнитуд C1.1 стана тази сутрин около 8 ч 15 мин 
българско време в областта 2513. Всички останали колебания 
на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на B-диапа-
зона. Неговото средно ниво през последните часове е около 
B1.5-2.0. Не са установени изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 регистрирани (2513 и 2519) + две 
нови групи петна. Всички те са в северното полукълбо. Облас-
тта 2513 е от магнитен клас „алфа“, а 2519 е от клас „бета“. 
Те са магнитно стабилни. Няма потенциални източници за 
изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).

 

Слънчевият диск на 12 март 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 56 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 94.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 март 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 (12, 13 и 14 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 14 март ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера около обяд и след обяд българско време в околности-
те на Земята достигна незабелязан през предните дни облак от 
изхвърлено слънчево коронално вещество (CMЕ). Това рязко 
и твърде неочаквано активизира обстановката в близкото 
до Земята междупланетно пространство. Вчера около обяд 
скоростта на слънчевия вятър беше все още ниска (около 380 
km/s) и до вечерта тя нарастваше плавно и към 20 ч българ-
ско беше 450 km/s. Към посочения момент обаче тя започна 
много бързо да нараства и след по-малко от половин час (т.е. 
към 20 ч 30 мин) достигна 600 km/s. След това скоростта на 
слънчевия вятър започна почти плавно да спада и в момента 
е около 495 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) рязко обърна посоката си 
на юг вчера по обяд българско време и приблизително в 14 
ч достигна отрицателна стойност от около -15nT,(а за много 
кратко време и до -25nT). След това Bz се преориентира на 
север и приблизително до 21 ч вечерта средната стойност 
беше в интервала от +15nT до +20nT. През по-голямата част 
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от нощта и тази сутрин Bz се колебаеше в диапазона от 0 
до +4nT. В момента Bz e около +2.5nT. Тази много активна 
обстановка в околоземното космическо пространство пре-
дизвика значителна геомагнитна активност, включително 
до планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; 
G2) (***!!!***).

Под влияние на други активни процеси (пресичане от 
Земята на секторна граница на ММП и влияние на слънчева 
коронална дупка с положителна полярност) днес скоростта на 
слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде завишена. 
Във връзка с това днес все още има условия за геомагнитна 
активност - най-вече геомагнитни смущения. Утре и на 14 
март обстановката постепенно ще се успокои. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, а вчера след обяд между 14 ч и 17 ч българско 
време достигна до ниво на планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). След това между 17 
ч и 24 ч, както и между 2 ч и 5 ч сутринта планетарната гео-
магнитна обстановка беше смутена (Kp=4). Над полярните 
райони на Земята беше наблюдавана аврорална активност. 
Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера 
между 11 ч и 14 ч (за станция Панагюрище K=4), а след това 
след обяд между 14 ч и 17 ч имаше местна геомагнитна буря 
със средна мощност (K=6).
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis)над Аляска на 11 март 
(снимка:Маркета Мъри)(solarham.net)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна беше близо до обичайния 
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фон.
Утре и на 14 март геомагнитната обстановка ще е между 

спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е по  15% на ден за утре и за 14 март. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 
е по 5% на ден за всеки един от трите дни (12, 13 и 14 март).

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-12 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

13 март 2016 г /14 ч 15 мин: Слънцето е спокойно, геомаг-
нитно смущение имаше над България вчера привечер

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Всички колебания 
на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на B-диапа-
зона. Неговото средно ниво през последните часове е около 
B1.5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна. Те 
са 2513, 2519 и новата 2521. Едно малко единично петно се 
вижда източно от 2519. Всички те са в северното полукълбо. 
Регистрираната по-рано вчера група петна 2520 в момента не 
се вижда. Слаб потенциален източник за изригване от средния 
мощностен клас M е областта 2521.
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Слънчевият диск на 13 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 47 
(по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95.

Слънчевата активност днес, утре и на 15 март 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 (13, 14 и 15 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 95, а на 15 март - около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше леко завишена (420 - 500 km/s), но с тенденция към 
плавно спадане. В момента тя е около 420 km/s. Вертикал-
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ната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) беше почти през цялото време ориентирана на север, 
а стойностите й се колебаеха в диапазона от 0 до +5nT. В мо-
мента Bz e около 3nT. Поради все още завишената скорост на 
слънчевия вятър над някои райони на Земята имаше местни 
геомагнитни смущения, в т.ч. и над България.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите 
на Земята ще продължи плавно да спада. На 15 март под 
влияние на дълго живуща магнитна област (CIR) и следвана 
от нея слънчева коронална дупка с отрицателна полярност 
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще 
започне да нараства, достигайки до 500 - 600 km/s. Ето защо 
днес все още ще има условия за слаба геомагнитна активност 
като е възможно и планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). 
Утре геомагнитната обстановка ще бъде почти спокойна и има 
вероятност  само местни геомагнитни смущения. На 15 март 
се очаква значителна геомагнитна активност, включително и 
слаба планетарна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Над някои райони 
на Земята имаше местни геомагнитни смущения (суббури)
(K=4). Над България вчера между 17 ч и 23 ч българско време 
геомагнитната обстановка също беше смутена.

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
активна, утре - между спокойна и смутена, а на 15 март тя ще 
е между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини е 20% за днес, 15% - за утре и 40% за 15 март. 
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Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е по 5% на ден за днес и утре, а за 15 март тя е 30%. 
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на 
средни ширини (K=6) за днес и утре е пренебрежима, а за 
15 март тя е 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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-13 /14 ч 15 мин (UT = 12 ч 15 мин)

14 март 2016 г /13 ч 15 мин: „Космическото време“ днес 
е спокойно. Слаба планетарна геомагнитна буря се очаква 
утре и на 16 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. „Суб-изригване“ 
с показател приблизително B8 беше регистрирано около по-
лунощ. Вероятният източник на явлението е областта 2521. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
часове е около B1.6-B1.7. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова гру-
пи петна. Номерираните групи са 2513 (залязваща), 2519 и 
2521. Една малка нова група петна се вижда североизточно 
от 2513. Всички групи петна са в северното полукълбо. Слаб 
потенциален източник за изригване от средния мощностен 
клас M е областта 2521.
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Слънчеви коронални дупки на 14 март 2016 г 
(SDO/AIA)

Приекваториалния край на обширната южна полярна ко-
ронална дупка (обозначен като CH64) постепенно застава в 
геоефективна позиция. Очаква се утре и на 16 март свързан с 
нея високоскоростен поток в слънчевия вятър да достигне до 
Земята и да предизвика геомагнитна активност. Тази област 
е с отрицателна магнитна полярност. 
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Слънчевият диск на 14 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 43 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 60 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 март 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 (14, 15 
и 16 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 март 
ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 380 - 440 km/s и с тенденция към бавно 
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спадане. В момента тя е около 380 km/s. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше 
почти през цялото време ориентирана на север или равна на 
0, а стойностите й се колебаеха в диапазона от 0 до +5nT. В 
момента Bz e около -1.0nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спокойния 
диапазон около и под 400 km/s. Утре Земята ще попадне в сек-
тор с висока скорост на слънчевия вятър (до 600 km/s), чийто 
източник е слънчевата коронална дупка CH64. Тя ще остане 
в този сектор и на 16 март. В резултат на това геомагнитната 
активност през следващите два дни (15 и 16 март) ще нарасне 
и ще достигне до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а утре и на 16 март тя ще е между смутена и слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини е 20% за 
днес, 15% - за утре и 40% за 15 март. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 10% за днес, за 
утре е 40%, а за 16 март тя е 35%. Вероятността за геомагнитна 
буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес е 
пренебрежима, за утре тя е 5%, а за 16 март е 10%.

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 пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-14 /13 ч 15 мин (UT = 12 ч 15 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/03/07 - 2016/03/14)

Волфовото число за седмицата 29 февруари – 6 март 2016 
г е 37+ 20 /-14; по новата система 59+42 /-22)

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 ще бъде между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на новото Между-
народно число на слънчевите петна са в границите от 20 
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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде нисък. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
активна през първите два дни от седмицата, включително до 
планетарна геомагнитна буря (Kp=>5) на 7 март. На 8 март 
са възможни планетарни геомагнитни смущения (суббури). 
През останалите дни до 14 март геомагнитната обстановка 
ще бъде между спокойна и смутена.

От 5 март Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 11 март.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-07 /22 ч 00 мин (UT = 20 h 00 min)

15 март 2016 г /12 ч 45 мин: Планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5;G1). Геомагнитната обстановка се успокоява на 17 март
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше няколко 
„суб-изригвания“ от мощностен клас B. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните часове е между 
B2.0 и B3.0 като тенденцията е към плавно нарастване. Вчера 
след обяд близо до югозападния край на слънчевия диск вър-
ху изображенията от ултравиолетовата камера AIA на борда 
на спътника SDO при дължина на вълната l=304A бе реги-
стрирано избухване на протуберанс, но не беше забелязано 
някакво значително изхвърляне на коронална маса (CME). 
Други изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на 
Земята също не са наблюдавани.

На слънчевия диск има 3 групи петна (2519, 2521 и ново 
регистрираната (2522). Всички групи петна са в северното 
полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със 
средна или голяма мощност (класове M и X).

 

Слънчевият диск на 15 март 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 57 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 (по 
данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 45 - 47. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 март 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 (15, 16 и 17 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 17 март ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера привечер, приблизително към 18 часа българско 
време Земята навлезе в зоната с повишена скорост на слън-
чевия вятър, чийто източник е силно изтеглен към екватора 
„език“ на южната слънчева полярна коронална дупка. Същи-
ят е обозначен като CH64. В резултат на това скоростта на 
слънчевия вятър в околностите на Земята започна да расте 
и от 370 km/s вчера привечер достигна до близо 600 km/s 
около полунощ (CH HSS-ефект). През последните 12 часа 
скоростта на слънчевия вятър се задържа почти постоянна на 
около 550 km/s.  Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) беше близо до нулата до 19 
ч българско време. След това нейните колебания нараснаха и 
приблизително между 21 ч и 24 ч българско време за кратко 
Bz беше около и малко под -15nT. За много кратко време Bz 
достигна дори до -20nT. Тази активна обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство „докара“ и значител-
на геомагнитна активност, включително и слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите 
на Земята ще остане доста висока - до 550 - 600 km/s. Поради 
това условията за значителна геомагнитна активност ще се 
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запазят. На 17 март Земята постепенно ще излезе от зоната 
на действие на короналната дупка CH64. Геомагнитната ак-
тивност ще започне да спада.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***) снощи между 23 ч и 02 ч бъл-
гарско време. Тогава планетарният Kp-индекс достигна бал 
5. По същото време над България беше регистрирана слаба 
местна буря (за станция Панагюрище K=4). През по-късната 
част на нощта планетарната буря  премина в геомагнитно 
смущение (Kp=4). През следващите часове очакваме  съоб-
щения за наблюдавана аврорална активност над полярните 
и  субполярни райони на Земята. 

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

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между смутена 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а на 17 март тя ще е между спокойна и активна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е по 35% на 
ден за утре и за 17 март. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е 30% за утре и 15% за 17 март. 
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на 
средни ширини (K=6) за днес е 10%, за утре тя е 15%, а за 
17 март е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 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 
2016-03-15 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)
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16 март 2016 г /14 ч 00 мин: Ярко изхвърляне на коронална 
маса близо до западния край на слънчевия диск. Планетарна 
геомагнитна буря през нощта

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше две изригвания 
от слабия мощностен клас C в областта 2522, намираща се в 
близост до западния край на слънчевия диск. По-значимото 
от тях (C2.2) стана тази сутрин и достигна максимума си 
приблизително в 8 ч 30 мин българско време. Това изриг-
ване изглежда е съпроводено от изхвърляне на коронална 
маса (CME), което започна да се вижда на изображенията 
от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO  
около един час след по-късно. Не е съвсем изключено (но е 
малко вероятно) плазменият облак да засегне с периферията 
си Земята след 2 - 3 дни. Друго вероятно съпътстващо явле-
ние, свързано с това изригване е протонна (СЕЧ) ерупция. 
Индикатор за това е нарастването на потока на слънчевите 
протони с енергия около и по-голяма от 10 MeV(СЕЧ) на 
геостационарна орбита, което започна приблизително по 
същото време. Към настоящия момент обаче потокът  е около 
8-10 пъти под прага на слаба радиационна буря. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове 
е между B2.0 и B2.5. 
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Изхвърляне на коронална маса (CME) на
16 март 2016 г (SOHO/LASCO_C2)

На слънчевия диск има 3 регистрирани и 2 нови групи 
петна. В северното полукълбо са групите 2519 и 2521, как-
то и двата нови центъра на петнообразуване (едната група 
е близо до североизточния лимб). В южното полукълбо е 
само ново регистрираната група петна 2523. По обща площ 
и брой преобладават петната в северното полукълбо. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X).
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Слънчевият диск на 16 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 
(по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 март 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 (16, 17 и 18 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 18 март ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Земята продължава да преминава през зоната с повишена 
скорост на слънчевия вятър, чийто източник е силно изтеглен 
към екватора „език“ на южната слънчева полярна коронална 
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дупка. (CH64). По тази причина скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята остана завишена (между 450 и 580 
km/s), но се вижда слаба тенденция към нейното спадане. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е около 480 km/s.  
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) претърпя многобройни колебания в диапазона 
между -8nT и +5nT. По обща продължителност преобладаваха 
периодите с отрицателни стойности, т.е. Bz беше ориентира-
на предимно на юг. Тази активна обстановка в близкото до 
Земята междупланетно пространство поддържаше условията 
за значителна геомагнитна активност, включително и за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Зе-
мята ще остане завишена, тъй като влиянието на короналната 
дупка CH64 ще бъде значително. Успокояване на обстановка-
та ще започне от утре, а на 18 март скоростта на слънчевия 
вятър ще бъде в спокойния диапазон под 400 km/s. Във връзка 
с това и днес ще се запазят условията за значителна геомаг-
нитна активност, а на 18 март геомагнитната обстановка ще 
е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5;G1) (***!!!***) снощи между 20 ч и 23 ч и след 
това между 2 ч и 5 ч българско време. Тогава планетарният 
Kp-индекс достигна бал 5. Над България беше регистрирана 
слаба местна буря (за станция Панагюрище K=4) снощи меж-
ду 20 ч и 23 ч, а след това и местно геомагнитно смущение 
(K=4) между 2 ч и 5 ч. Над полярните и субполярните райони 
на Земята беше наблюдавана аврорална активност. 
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Северно полярно сияние над гр.Тромсьо (Норвегия)
през нощта на 15 срещу 16 март 2016 г 

(снимка: Рут Берген; solarham.net )

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита нарасна тази сутрин 
около 8-10 пъти спрямо обичайния фон, но остана далеч под 
прага за слаба радиационна буря (S1).

Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
активна, а на 18 март ще е между спокойна и смутена. Ве-
роятността за геомагнитни смущения на средни ширини е  
30% за утре, а за 18 март тя е 20%.  Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 15% за утре и 
5% за 18 март. Вероятността за геомагнитна буря със средна 
мощност на средни ширини (K=6) за днес е 15%, за утре тя 
е 5%, а за 18 март е около и под 1%.

Днес потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде слабо 
завишен спрямо обичайния фон, но с тенденция към спадане. 
Утре и на 18 февруари той ще спадне до фоновите стойности. 
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Вероятността за радиационна буря за днес е много малка, а 
за утре и за 18 март тя е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-16 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)

17 март 2016 г /12 ч 15 мин: Нова слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) през изминалата нощ и днес призори

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше 3-4 „суб-
изригвания“ от мощностен клас B. Средното ниво на слън-
чевия рентгенов поток през последните часове е приблизи-
телно  B2.0. През последните 24 часа не са изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. Наблюдаваното 
вчера сутринта ярко изхвърляне на вещество (CME) близо до 
западния край на слънчевия диск също не е геоефективно.

На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нови групи 
петна. Регистрираните групи са с номера с номера 2519, 2521 
и 2524 (на североизточния край на слънчевия диск, ново 
регистрирана). Ново единично петно се е появило западно 
от 2524, което все още няма номер. Групата петна 2523 в 
южното полкълбо от вчера започна да отслабва и тази сутрин 
се разпадна окончателно, превръщайки се във факелно поле. 
Всички наблюдавани групи петна са в северното полукълбо. 
Слаб потенциален източник за изригване със средна мощност 
са областта 2519 и (вероятно) новата област 2524.
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Слънчевият диск на 17 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 53 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 61 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 март 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 (17, 18 и 19 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 19 март ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Земята продължава да преминава през зоната с повишена 
скорост на слънчевия вятър, чийто източник е силно изтеглен 
към екватора „език“ на южната слънчева полярна коронална 
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дупка. (CH64). Във връзка с това през последните 24 часа 
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята отно-
во започна да нараства и от 470 - 480 km/s вчера около обяд 
достигна макар и за кратко днес сутринта до 620 - 630 km/s. 
В момента тя е около 570 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя 
многобройни колебания в диапазона между -10nT и +8nT. 
Снощи към 20 ч българско време започна по-продължителен 
период, в който Bz беше отрицателна, т.е. ориентирана на юг. 
В съчетание с доста високата скорост на слънчевия вятър 
това създаде условия за ново активизиране на геомагнитната 
обстановка и доведе до продължила 9 часа слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), започнала около 
полунощ и продължила до рано тази сутрин.

Днес след обяд се очаква скоростта на слънчевия вятър за 
започне да спада. Тази тенденция ще продължи и утре. На 
19 март обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде спокойна. Ето защо предстои и геомаг-
нитната активност в рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 
март) постепенно да стихне.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до слаба планетарна геомагнит-
на буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Тя започна снощи в 23 ч и 
приключи тази сутрин в 8 ч българско време. Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена (за станция Панагю-
рище K=4) снощи между 20 ч и 23 ч, а след това между 2 ч и 8 
ч българско време. Над полярните и субполярните райони на 
Земята, особено над северно американския сектор на север-
ния полярния овал, беше наблюдавана аврорална активност . 

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита вчера след обяд 
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все още беше слабо завишен, но постепенно слезе до нивото 
на обичайния фон.

Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а на 19 март ще е предимно спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е 20% за утре 
и 10% за 19 март. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (K=5) е 5% за утре, а за 19 март е около 
и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-17 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

18 март 2016 г /12 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
и геомагнитната активност спадат

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше 3 „суб-из-
ригвания“ от мощностен клас B. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е приблизително  
B1.8- B2.0. През последните 24 часа не са установени изхвър-
ляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Вчера 
сутринта е наблюдавано избухване на малък протуберанс 
северозападно от центъра на слънчевия диск, но плазмата е 
реабсорбирана обратно в слънчевата атмосфера. 

На слънчевия диск има 2 групи петна (2519 и 2524). Те са 
в северното полукълбо. Регистрираната вчера група петна 
2525 в северното полукълбо днес не се вижда. Слаб потен-
циален източник за изригване със средна мощност (клас M) е 
областта 2519. Все още няма по-точна оценка за еруптивния 
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потенциал на областта 2524.

 

Слънчевият диск на 18 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 39 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 март ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от 
средния мощностен клас M е по 5% на ден за днес и утре и 
около и под 1% за 20 март. 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 март). Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре ще е 95, а на 20 март - около 90. 
Очакваният слаб спад на слънчевата активност на 20 март 
е във връзка със залеза на областта 2519 зад западния лимб 
на Слънцето.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Земята постепенно излиза от зоната с повишена скорост 
на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата коронална 
дупка CH64. Във връзка с това през последните 24 часа ско-
ростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна от 
560 - 570 km/s вчера около обяд до приблизително 450 km/s 
днес по обяд. В момента тя е приблизително  455 km/s. Верти-
калната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) претърпя многобройни колебания в диапазона между 
-5nT и +5nT. В момента тя е приблизително -4.5nT. Все още 
активната обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство поддържаше условия за слаба геомагнитна ак-
тивност, включително и за един 3-часов период с планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4).

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята ще продължи да спада, а на 20 март тя ще бъде вече в 
спокойния диапазон под 400 km/s. Поради това геомагнитната 
обстановка постепенно ще се успокоява.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше вчера около обяд в интервала 11 ч – 14 ч българско вре-
ме. 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 - между спокойна и смутена, а на 20 март ще е 
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предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за днес е 30%, за утре е  25%, а за 20 март 
е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) е 10% за днес и по 5% за утре и за 20 март. 

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-18 /12 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)

19 март 2016 г /15 ч 45 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше едно по-
забележимо „суб-изригване“ с мощностен показател B7. То 
достигна своя максимум през нощта около 2 ч българско 
време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е приблизително B1.8- B2.0. Не са уста-
новени изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на 
Земята. 

На слънчевия диск има 2 групи петна (2519 и 2524). Те 
са в северното полукълбо. Слаб потенциален източник за 
изригване със средна мощност (клас M) е областта 2524. 
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Слънчевият диск на 19 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 29 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 36 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 90.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 март 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 (19, 20 
и 21 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 март 
ще бъде около 85. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в 
околностите на Земята остана леко завишена, колебаейки се 
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в диапазона 420 - 480 km/s. В момента тя е приблизително 
440 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона между -8nT 
и +5nT. По обща продължителност преобладаваха периодите 
с отрицателни стойности (т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на юг). В момента Bz е приблизително -1.0nT. Тази слабо 
активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство поддържаше условия за слаба геомагнитна 
активност, включително и за планетарно геомагнитно сму-
щение (Kp=4).

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята постепенно ще спада, а утре и на 21 март ще бъде в 
спокойния диапазон под 400 km/s. Поради това днес все още 
ще има условия за слаба геомагнитна активност, а утре и на 
21 март геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше днес между 8 и 14 ч българско време. Над България 
по това време геомагнитната обстановка също беше смутена 
(за Панагюрище K=4). Над някои полярни станции са реги-
стрирани местни геомагнитни бури. 

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 март ще е предимно спокойна. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
е 20%, а за утре и за 21 март тя е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 
5%, а за утре и за 21 март е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
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2016-03-19 /15 ч 45 мин (UT = 13 ч 45 мин)

20 март 2016 г /12 ч 15 мин: Две слаби слънчеви изриг-
вания 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. През изминалата нощ 
имаше две слаби изригвания с мощностни показатели C1.2 
и C3.7 в района на намиращата се близо до западния край на 
слънчевия диск област 2521. Своите максимални фази те дос-
тигнаха съответно в 2 ч 40 мин и 3 ч 20 мин българско време. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през послед-
ните часове е приблизително B1.2- B1.3. Не са установени 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

Малко преди полунощ е наблюдавано избухване на про-
туберанс с протяжност около 17 градуса, разположен близо 
до централния видим меридиан на слънчевия диск и на 30 
градуса южна ширина. От огледа на коронографските изобра-
жения, получени с помощта на уреда LASCO_C2 на борда на 
спътника SOHO не се вижда някакво значително изхвърляне 
на коронално вещество (CME).

На слънчевия диск има 2 групи петна (2519 и 2524). Те са 
в северното полукълбо. Слаб потенциален източник за изриг-
ване със средна мощност (клас M) е областта 2524. Същият 
обаче се намира в процес на бавно отслабване. Областта 2519 
е магнитно стабилна.
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Слънчевият диск на 20 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 38 (по 
данни от 9 наблюдения). Волфовото число е около 25 - 26. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 89.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 март 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 (20, 21 
и 22 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 90, а на 
22 март ще бъде около 85. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в 
околностите на Земята остана леко завишена, колебаейки се 
в диапазона 400 - 470 km/s. В момента тя е приблизително 
430 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
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магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона между -5nT 
и +5nT. В момента Bz е приблизително +1.5nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята постепенно ще спада и ще бъде около 400 km/s. Слабо 
покачване се очаква на 22 март. То е свързано с влиянието на 
южната периферия на разполагащата се в северното полукъл-
бо на Слънцето коронална дупка CH65 (CH HSS - ефект). Ето 
защо на  22 март е възможна слаба  геомагнитна активност. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Вчера между 11 и 14 ч и след това между 17 и 
20 ч българско време средно планетарният 3-часов Kp-индекс 
беше равен на 4. Над България геомагнитната обстановка 
беше смутена вчера между 11 и 17 ч. 

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 22 март - между спокойна и смутена. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 
по 10% на ден, а за 22 март е 20%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% 
за днес и утре, а за 22 март тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20- 22 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-20 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

21 март 2016 г /12 ч 00 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
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много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше незначи-
телни колебания на слънчевия рентгенов поток в рамките на 
B-диапазона, а неговото средно ниво през последните часове 
е приблизително B1.5. Не са установени изхвърляния на ко-
ронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 групи петна (2519 и 2524). Те са 
в северното полукълбо и са магнитно стабилни. Слаб потен-
циален източник за изригване със средна мощност (клас M) 
е областта 2524. Областта 2519 ще залезе зад западния край 
на слънчевия диск в рамките на близките 24 часа.

 

Слънчевият диск на 21 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 30 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 88.
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Слънчевата активност днес, утре и на 23 март 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 (21, 22 
и 23 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 март 
ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър в околностите на Земята се колебаеше слабо в диапа-
зона 380 - 440 km/s. В момента тя е приблизително 420 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се променяше в диапазона между -8nT и +6nT. 
По обща продължителност преобладаваха отрицателните 
стойности, т.е. Bz беше ориентирана на юг. В момента Bz е 
приблизително -0.1nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята постепенно ще бъде около или малко над 400 km/s. 
Слабо покачване се очаква утре (22 март). То е свързано с 
влиянието на южната периферия на разполагащата се в се-
верното полукълбо на Слънцето коронална дупка CH65 (CH 
HSS - ефект). Тя е с положителна полярност. Във връзка с това 
е възможно геомагнитната активност слабо да нарасне. Могат 
да се очакват планетарни геомагнитни смущения (суббури), 
а над полярните и субполярните райони на Земята ще има 
условия и за местни геомагнитни бури. Тази обстановка ще 
се запази и на 23 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Снощи между 20 и 23 ч българско време 
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средно планетарният 3-часов Kp-индекс беше равен на 4. 
Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера 
между 17 и 23 ч. 

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 23 март - между спокойна и активна. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини за  утре е 
20%, а за 23 март тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за днес и утре, 
а за 23 март тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-21 /12 ч 00 мин (UT = 10 ч 00 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/03/14 - 2016/03/21)

Волфовото число за седмицата 7 - 13 март 2016г е 32+ 5/-6; 
по новата система 52+7/-11)

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 между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на новото Между-
народно число на слънчевите петна са в границите от 20 
до 45. Стойностите на Волфовото число са около 1.5 пъти 
по-ниски. Съответният американски петнообразувателен 
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индекс (Боулдърското число) е близък по стойност до новото 
Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
между 16 и 23 март. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по- 
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
активна на 15 и 16 март в резултат от влияние на слънчева 
коронална дупка с отрицателна полярност в геоефективна 
позиция (CH HSS - ефект). През тези два дни се очаква слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). През 
останалите дни от седмицата геомагнитната обстановка ще 
бъде между спокойна и смутена.

От 5 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 
2016-03-14 /14 ч 30 мин (UT = 12 h 30 min)

22 март 2016 г /11 ч 45 мин: Слънцето е спокойно. Слаба 
геомагнитна активност се очаква днес, утре и на 24 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше незначи-
телни колебания на слънчевия рентгенов поток в рамките на 
B-диапазона, а неговото средно ниво през последните часове 
е приблизително B1.5-B2.0. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск остана само групата петна 2524 в север-
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ното полукълбо. Тя е слаб потенциален източник за изригване 
със средна мощност (клас M).

 

Слънчевият диск на 22 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 18 (по 
данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 89.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 март 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 (22, 23 
и 24 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 март 
ще бъде около 85.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През по-голямата част от изминалото денонощие скоростта 
на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше 
слабо в диапазона 380 - 420 km/s. Приблизително от 7 ч бъл-
гарско време тази сутрин тя започна много слабо да нараства. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
445 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетно-
то магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона между 
-3nT и +6nT. По обща продължителност преобладаваха по-
ложителните стойности, т.е. Bz беше ориентирана на север. 
В момента Bz е приблизително +3.5nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Зе-
мята постепенно ще нараства. Това е свързано с влиянието 
на южната периферия на разполагащата се в северното полу-
кълбо на Слънцето коронална дупка CH65 (CH HSS - ефект). 
Последната е с положителна полярност. Във връзка с това е 
възможно геомагнитната активност слабо да нарасне. Могат 
да се очакват планетарни геомагнитни смущения (суббури), 
а над полярните и субполярните райони на Земята ще има 
условия и за местни геомагнитни бури. Тази обстановка ще 
се запази и утре, а на 24 март влиянието на короналната дупка 
ще започне да отслабва

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни сму-
щения 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, утре и на 24 март геомагнитната обстановка ще е 
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между спокойна и смутена. Над отделни райони на Земята 
са възможни местни геомагнитни бури. Вероятността за гео-
магнитни смущения на средни ширини за днес и за 24 март 
е по 20% на ден, а за утре тя е 25%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за 
днес и за 24 март, а за утре тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-22 /11 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

23 март 2016 г /13 ч 00 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Продължително слабо 
слънчево изригване с мощностен показател C1.1 беше ре-
гистрирано призори около 4 ч 40 мин българско време  в 
района на групата петна 2524. Като се изключи споменатото 
изригване средното ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните 24 часа беше около B1.3-B1.4. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск е само групата петна 2524 в северното 
полукълбо. Понастоящем тя няма потенциал за изригване със 
средна или голяма мощност (клас M или X).
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Слънчевият диск на 23 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 20 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 25 март 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 (23, 24 и 25 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 25 март ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята беше в диапазона 380 - 420 km/s. В 
момента тя е приблизително 420 km/s. Вертикалната компо-
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нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
променяше в диапазона между -6nT и +6nT. Вчера след обяд 
и през по-голямата част от нощта Bz беше ориентирана пре-
димно на север (+). Впоследствие колебанията около нулата 
нараснаха и значителна част от времето през тази сутрин 
Bz беше отрицателна, т.е. ориентирана на юг. В момента Bz 
е приблизително +1.5nT. Тази слабо активна обстановка в 
околностите на Земята тази сутрин създаде условия за пла-
нетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

Под влияние на южната периферия на короналната дупка 
CH65 днес  скоростта на слънчевия вятър  ще бъде леко за-
вишена. Утре и на 25 март тя ще спадне и ще бъде предимно 
в спокойния диапазон под 400 km/s. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Тази сутрин между 8 и 11 ч българско време 
среднопланетарният 3-часов 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 около оби-
чайния фон.

Днес над отделни райони на Земята са възможни местни 
слаби геомагнитни бури (K=5). Утре геомагнитната обста-
новка ще е между спокойна и смутена, а на 25 март ще е 
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре и за 25 март е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 10% за 
днес, 5% за утре, а за 25 март тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23- 25 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-23 /13 ч 00 мин (UT = 11 ч 00 мин)
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24 март 2016 г /14 ч 00 мин: Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Наблюдавани са 
само 3 - 4 суб-изригвания от мощностен клас B. Слънчевият 
рентгенов поток е около нивото B1.0- B1.2. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има една регистрирана  и една нова 
група петна. Регистрираната група петна 2524 е в северното 
полукълбо, а новата група, която в момента се вижда като 
единично петно, е в южното полукълбо. По площ и брой пре-
вес има групата петна 2524. Няма потенциални източници за 
изригвания със средна или голяма мощност (клас M или X).

 

Слънчевият диск на 24 март 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 14 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 30 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 86.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 март 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 (24, 25 и 26 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 85, а на 26 март - около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята остана слабо завишена в резултат (по 
наше мнение) от влиянието на слаба коронална дупка, разпо-
ложена в близост до слънчевия екватор. Тя беше в диапазона 
400 - 480 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
приблизително 440 km/s.  Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се променяше в 
диапазона между -1nT и +6nT. По обща продължителност 
преобладаваха случаите, когато Bz беше положителна, т.е 
ориентирана на север. В момента Bz е приблизително +1.0nT. 

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята 
днес ще остане слабо завишена, а утре ще спадне и ще бъде 
в спокойния диапазон под 400 km/s. Ново покачване на 
скоростта  се очаква на 26 март във връзка с навлизането на 
Земята отново в зона с повишена скорост на слънчевия вятър, 
свързана с друга слънчева коронална дупка. Тогава е се очаква 
да има отново слаба геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
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беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около 

обичайния фон.
Днес и на 26 март геомагнитната обстановка ще е между 

спокойна и смутена, а утре тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре 
е по 10% на ден, а за 26 март е 15%.  Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за 
днес и за 26 март. За утре тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (24- 26 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-24 /14 ч 00 мин (UT = 12 ч 00 мин)

25 март 2016 г /11 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
е отново над 500 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. През последното 
денонощие колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни. Неговото средно ниво е около B1.0- B1.2. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. Вчера по обяд близо до центъра на слън-
чевия диск беше регистрирано избухване на протуберанс, 
но плазмата беше реабсорбирана обратно в атмосферата на 
Слънцето.

На слънчевия диск има 2 групи петна. В северното полу-
кълбо е групата 2524, а в южното - новото единично петно 
2526. (Регистрираната в Боулдър през по-предната нощ област 
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2525 близо до западния край на слънчевия диск залезе още 
вчера рано сутринта и през дневната част от вчерашната дата 
над територията на България практически не е наблюдавана.) 
Няма потенциални източници за изригвания със средна или 
голяма мощност (клас M или X).

Протяжният „ръкав“ по посока на екватора на северната 
полярна коронална дупка обозначен като CH66 достига до 
екватора. В момента той е най-забележителната структура, 
наблюдавана на диска на Слънцето в ултравиолетовата и 
рентгеновата част на спектъра. Днес се разполага в близост 
до видимия централен слънчев меридиан. Между неделя 
и вторник (27 - 29 март) короналната дупка CH66 ще бъде 
първопричина за висока скорост на слънчевия вятър (до 600 - 
650 km/s) в околностите на Земята и значителна геомагнитна 
активност (CH HSS-ефект).  

 

Слънчевите коронални дупки на 25 март 2016 г (SDO/AIA)
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Слънчевият диск на 25 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 42 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 90.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 март 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 (25, 26 и 27 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 27 март ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята e процес на плавно нарастване в 
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резултат (по наше мнение) от влиянието на слаба коронал-
на дупка, разположена в близост до слънчевия екватор. От 
440 - 450 km/s вчера по обяд в момента тя е около 570 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се променяше в диапазона между -1nT и +5nT. 
По обща продължителност преобладаваха случаите, когато 
Bz беше положителна, т.е ориентирана на север. В момента 
Bz е приблизително +1.0nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще продължи да бъде 
завишена, но с тенденция към спадане. Очаква се утре и през 
по-голямата част от третия ден на прогнозата (27 март) тя да 
бъде в около „граничната“ стойност 400 km/s, т.е. в спокойния 
диапазон или леко завишена. Привечер на 27 март Земята 
ще попадне в зоната на действие на дълго живуща слънчева 
магнитно-активна област (CIR), а след това и на слънчевата 
коронална дупка CH66, която е с положителна полярност. 
Скоростта на слънчевия вятър ще достигне и вероятно ще 
надхвърли 600 km/s. 

На базата на гореописаната картина се очаква днес да има 
спокойна геомагнитна обстановка и само над отделни райони 
на Земята да има геомагнитни смущения, утре обстановката 
да е спокойна. След обяд или привечер на 27 март ще запо-
чне период на значителна геомагнитна активност, който ще 
продължи и в началото на следващата седмица.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения са наблюдавани над някои райони на Земята. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.
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Днес и утре геомагнитната обстановка ще е предимно 
спокойна. Днес обаче над отделни райони на Земята са 
възможни местни геомагнитни смущения или дори слаби 
местни бури (K=5). На 27 март геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, 
а за 27 март е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (K=5) е около и под 1% за днес и утре, а 
за 27 март е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-25 /11 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

26 март 2016 г /11 ч 30 мин: Слънцето е спокойно. Слаба 
геомагнитна активност се очаква утре и на 28 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше няколко суб-
изригвания от мощностния клас B. Средното ниво на слън-
чевия рентгенов поток е около B1.0-B1.1. Не са наблюдавани  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 2 групи петна. В северното полу-
кълбо е групата 2524, а в южното е групата 2526. По площ 
тя е по-голямата от двете. Няма потенциални източници за 
изригвания със средна или голяма мощност (клас M или X).
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Слънчевият диск на 26 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 27 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 23 - 24. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 85.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 март 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 (26, 27 и 28 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще бъде 85, а на 28 март - около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята беше в процес на плавен спад. От 
540 - 550 km/s вчера по обяд в момента тя е около 390 km/s. 
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Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се променяше с много малка амплитуда (между 
-1nT и +4nT). В момента Bz е +1nT.

Днес и през по-голямата част от утрешния ден скоростта 
на слънчевия вятър ще бъде в спокойния диапазон около и 
под 400 km/s. По-късно утре (след обяд или вечерта) Земята 
ще попадне в зоната на действие на дълго живуща слънчева 
магнитно активна област (CIR) а след това и на слънчевата 
коронална дупка CH66, която е с положителна полярност. 
Скоростта на слънчевия вятър ще достигне и вероятно ще над-
хвърли 500 km/s. Тази обстановка ще се запази и на 28 март. 
Ето защо утре след обяд и на 28 март земното магнитно поле 
слабо ще се активира. Възможни са планетарни геомагнитни 
смущения (суббури), а над полярните и субполярни райони на 
Земята може да има и слаби местни геомагнитни бури (K=5).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 
28 март - между спокойна и активна. Вероятността за геомаг-
нитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за утре тя е 
25%, а за 28 март е 30%.  Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% за днес, за 
утре е 5%, а за 28 март тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (26- 28 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-26 /11 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)
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27 март 2016 г /13 ч 30 мин: Слаба геомагнитна активност 
се очаква от тази вечер до утре по обяд

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше няколко суб-
изригвания от мощностния клас B. Средното ниво на слън-
чевия рентгенов поток е около B1.0-B1.1. Не са наблюдавани  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 2 групи петна. В северното полу-
кълбо е групата 2524, а в южното е групата 2526. По площ 
тя е по-голямата от двете. И двете области са от най-ниския 
магнитен клас „алфа“. Няма потенциални източници за из-
ригвания със средна или голяма мощност (клас M или X).

 

Слънчевият диск на 27 март 2016 г (SDO)



274

Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 25 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 22 - 23. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 86.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 март 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 (27, 28 и 29 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще бъде 85, а на 29 март - около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята леко нарасна. Тя беше в диапазона 
380 - 420 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
около 420 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона 
между -4nT и +6nT  В момента Bz е приблизително +3nT.

Днес след обяд или привечер Земята ще навлезе в зона с 
по-висока скорост на слънчевия вятър (около 500 - 550 km/s). 
Неин източник е слънчевата коронална дупка CH66, която е 
с положителна полярност. В резултат на това геомагнитната 
обстановка ще се активизира слабо. Ето защо през нощта и 
утре докъм обяд са възможни планетарни геомагнитни сму-
щения (суббури) (Kp=4). Утре след обяд скоростта на слън-
чевия вятър ще започне да спада,а геомагнитната  активност 
да стихва. Тенденцията към успокояване ще продължи и на 
29 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокой-
на и активна, а на 29 март тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 25%, за утре тя е 30%, а за 29 март е 15%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
на ден за днес и за 29 март, а за утре тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-27 /13 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

28 март 2016 г /12 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
бавно нараства. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Слабо изригване (C2.1) е 
регистрирано късно през нощта в областта 2524. То достигна 
своя максимум в 5 ч 20 мин българско време. Всички остана-
ли колебания на слънчевия рентгенов поток са в границите 
на B-диапазона, а средното му ниво е около B1.0-B1.1. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск има 2 групи петна. В северното по-
лукълбо е залязващото на запад група (всъщност единично 
петно) 2524, а в южното е групата 2526. По площ тя е по-го-
лямата от двете. И двете области са от най-ниския магнитен 
клас „алфа“. Няма потенциални източници за изригвания със 
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средна или голяма мощност (клас M или X).

 

Слънчевият диск на 28 март 2016г (SDO)

Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 26 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 22 - 23. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 30 март 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 (28, 29 и 30 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 30 март ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера около обяд българско време Земята попадна в зо-
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ната на влияние на дълго живуща слънчева магнитна област 
(CIR), а след това - и под влиянието на слънчевата коронална 
дупка CH66. Скоростта на слънчевия вятър плавно нарасна 
от 410 - 420 km/s вчера по обяд до около 470 km/s в момента. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнит-
но поле (ММП) вчера късно след обяд се ориентира на юг 
и приблизително в 18 ч българско време достигна до -10nT. 
След това тя започна колебания ту в северна, ту в южна по-
сока като стойностите  бяха в диапазона между -5nT и +5nT. 
В момента Bz е приблизително +4nT. Слабо активната об-
становка в близкото до Земята междупланетно пространство 
доведе до неголяма геомагнитна активност, включително и до 
планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) рано тази сутрин.

Днес след обяд скоростта на слънчевия вятър в околно-
стите на Земята ще остане леко завишена като е възможно 
да достигне и до 500 km/s. По-късно тя ще започне бавно 
да спада. Тази тенденция ще продължи и утре. На 30 март 
Земята вече окончателно ще бъде извън зоната на влияние на 
слънчевата коронална дупка CH66. Геомагнитната активност 
постепенно ще стихва в рамките на 3-дневната прогноза (28 
- 30 март).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. 3-часовият планетарен Kp-индекс достигна 
бал 4 (планетарно смущение,суббуря) тази сутрин между 6 и 
9 ч българско време. Геомагнитната обстановка над България 
беше смутена снощи между 18 и 21 ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и ак-
тивна, утре - между спокойна и смутена, а  на 30 март тя ще е 
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спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре  е 15%, а за 30 март е 10%. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 10% за 
днес, 5% за утре, а за 30 март е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-28 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч15 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/03/21 - 2016/0/28)

Волфовото число за седмицата 14 - 20 март 2016 г е 26+ 
14/-11; по новата система 41+12/-26)

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 между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на новото Между-
народно число на слънчевите петна са в границите от 20 
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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
между 21 и 23 март. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
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ационна буря (бал S1 или по-висока) е  пренебрежима.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 

предимно между спокойна и смутена. Не се очаква голямо 
активизиране на земното магнитно поле в резултат от влия-
нието на слънчевата коронална дупка CH65 на 22 и 23 март. 
На тези две дати (евентуално) биха могли да се наблюдават 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

От 14 март Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 24 март.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-21 /22 ч 30 мин (UT = 20 h 30 min)

29 март 2016 г /13 ч 15 мин: Само една група петна на 
слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше няколко 
суб-изригвания в рамките на B-диапазона. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B1.0. Не са наблюдавани  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

Само една група петна се вижда на слънчевия диск. Това 
е групата 2526 в южното полукълбо. Същата не е потенциа-
лен източник за изригвания със средна или голяма мощност 
(клас M или X).
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Слънчевият диск на 29 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 15 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 31 март 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, 30 и 31 март). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 31 март ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
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беше в диапазона 470 - 540 km/s. В момента тя е около 490 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -1nT и +6nT. 
В момента Bz е приблизително -0.5nT. 

Под влияние на все още действащият CH HSS-ефект, при-
чинен от слънчевата коронална дупка CH66, и днес скоростта 
на слънчевия вятър ще остане слабо завишена. Утре тя ще 
започне да спада и на 31 март ще бъде в спокойния диапазон 
около и под km/s. В предвид на тази обстановка в околозем-
ното космическо пространство днес все още е възможна слаба 
геомагнитна активност. Утре и на 31 март геомагнитната 
обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 около оби-
чайния фон.

Днес и геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а утре и на 31 март тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, 
а за утре и за 31 март е по 10% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 5% за днес, а за 
утре и за 31 март е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (29- 31 март) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-29 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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30 март 2016 г /12 ч 15 мин: Слънцето е спокойно. Ско-
ростта на слънчевия вятър засега остава над 500 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше 2 - 3 суб-
изригвания в ниската част на B-диапазона. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните часове е около 
A8-B1. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

Само групата петна 2526 се вижда на слънчевия диск. Тя 
е в южното полукълбо. Същата не е потенциален източник за 
изригвания със средна или голяма мощност (клас M или X).

 

Слънчевият диск на 30 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
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Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е също 
13 (по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 11 - 12. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 1 април ще бъде мно-
го 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 
(30 и 31 март и 1 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре 
и на 1 април ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на продължаващ CH HSS- ефект през изми-
налото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко 
завишена и в диапазона 520 – 550 km/s. В момента тя е около 
540 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -3nT и 
+5nT. В момента Bz е приблизително +1.5nT. Главно поради 
завишената скорост на слънчевия вятър имаше условия за 
местни геомагнитни смущения над някои райони на Земята.

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще остане 
завишена. Утре тя ще започне да спада и ще слезе до около 
400 km/s. Ново покачване на скоростта на слънчевия вятър 
се очаква след обяд или привечер на 1 април под влияние на 
дългоживуща слънчева магнитно активна област (CIR)и CH 
HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка с отрица-
телна полярност. В предвид на гореказаното днес е възможна 
слаба геомагнитна активност, която ще се прояви най-вече 
като местни геомагнитни смущения над отделни райони на 
Земята. Утре геомагнитната обстановка ще е спокойна. Ново 
покачване на геомагнитната активност се очаква след обяд 
и привечер на 1 април. Тогава е възможно и планетарно гео-
магнитно смущение (суббуря) (Kp=4).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 около оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а утре ще е спокойна, а на 1 април - между спокойна 
и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 20%,за утре е 10%, а за 1 април тя е 25%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 5% за днес, за утре е около и под 1%,а за 1 април е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (30 март - 1 април) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-30 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

31 март 2016 г /12 ч 00 мин:  Слънцето е спокойно. Въз-
можна е слаба планетарна геомагнитна буря на 2 април

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше 2 - 3 суб-
изригвания в най-ниската част на B-диапазона. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове 
е приблизително A8. Снощи около полунощ българско време 
е регистрирано избухване на протуберанс в северното полу-
кълбо на Слънцето, съпроводено с изхвърляне на коронална 
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маса (CME). Анализът на движението на плазменият облак 
показва, че то е ориентирано твърде на север спрямо равни-
ната на земната орбита и ще подмине нашата планета. Други 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята 
не са наблюдавани. 

Само групата петна 2526 се вижда на слънчевия диск. Тя 
е в южното полукълбо. Нейното магнитно поле през послед-
ното денонощие показва тенденция към бавно отслабване. 
Областта 2526 не е потенциален източник за изригвания със 
средна или голяма мощност (клас M или X).

 

Слънчевият диск на 31 март 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 13 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 11-12. Слънче-
вият радио индекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 2 април ще бъде  мно-
го ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
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клас M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни 
(31 март, 1 и 2 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и 
на 2 април ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на продължаващ и бавно отслабващ CH HSS-
ефект през изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър остана леко завишена. Вчера по обяд тя беше 540 - 550 
km/s, а днес сутринта слезе до 450 - 460 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е около 470 km/s. Вертикал-
ната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) беше в диапазона между -5nT и +4nT. В момента Bz 
е приблизително -2nT. Главно поради завишената скорост на 
слънчевия вятър имаше условия за планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4), а над отделни райони на Земята и слаби 
местни бури (K=5).

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще остане леко 
завишена, но тенденцията към спадане ще продължи. Утре 
сутринта тя ще е приблизително 400 km/s. Ново покачване на 
скоростта на слънчевия вятър се очаква утре след обяд или 
привечер под влияние на дългоживуща слънчева магнитно 
активна област (CIR)и CH HSS- ефект, причинен от слънче-
ва коронална дупка с отрицателна полярност. Скоростта на 
слънчевия вятър ще нарасне отново, достигайки до 

450 - 500 km/s. Тази смутена и/или слабо активна обста-
новка в близкото до Земята междупланетно пространство ще 
продължи и на 2 април. Ето защо от утре след обяд може да 
се очаква активизиране на земното магнитно поле. На 2 април 
е възможно да се наблюдава и слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
беше регистрирано вчера между 15 и 18 ч българско време. 
Над някои райони на Земята е имало и слаби местни геомаг-
нитни бури (K=5). Над България геомагнитната обстановка 
остана спокойна. 

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а утре - между спокойна и активна, а на 2 април тя 
ще е между смутена и малка планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смуще-
ния на средни ширини за днес е 20%, а за утре и за 2 април 
тя е по 30% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (K=5) е 5% за днес, за утре е 15%,а за 2 
април тя е 30%.

В рамките на 3-дневната прогноза (31 март - 02 април) 
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-31 /12 ч 00 мин (UT = 9 ч 00 мин)

01април 2016 г /12 ч 15 мин: Много ниска слънчева актив-
ност. Утре - слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 

G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Средното ниво на 
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слънчевия рентгенов поток през последните часове е прибли-
зително A7- A8. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

Само групата пеатна 2526 се вижда на слънчевия диск. Тя 
е в южното полукълбо и фактически се вижда като единич-
но петно. Според някои наблюдатели от тази сутрин обаче 
тя съдържа две или три други много малки петна. Областта 
2526 не е потенциален източник за изригвания със средна 
или голяма мощност (клас M или X).

 

Слънчевият диск на 1 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 13 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 81.

Слънчевата активност днес, утре и на 3 април ще бъде мно-
го ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
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клас M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни 
(1,2 и 3 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 3 
април ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър продължи бавно да спада. Тя беше в диапазона 370 - 450 
km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 405 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -3nT и +3nT. 
В момента Bz е +2nT.

Днес следобяд или през първата половина на нощта Земята 
ще пресече секторна граница на ММП (SSBC - Solar Sector 
Boundary Crossing) с преход „+/-“. След това тя ще навлезе в 
зоната на влияние на дългоживуща слънчева магнитно актив-
на област (CIR)и CH HSS-ефект, причинен от малка слънчева 
коронална дупка (CH67)с отрицателна полярност. Скоростта 
на слънчевия вятър ще нарасне отново, достигайки 500 km/s. 
Ето защо днес по-късно след обяд или довечера може да се 
очаква активизиране на земното магнитно поле. Утре се очак-
ва слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
която моге да достигне и до планетарна геомагнитна буря 
със средна чощност(Kp=6; G2) (***!!!***). Геомагнитната 
обстановка ще остане активна и на 3 април, но с тенденция 
към успокояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
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чайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между между спо-

койна и активна, утре - между смутена и малка планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 3 април тя ще 
е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес и утре е по 30% на ден, 
а за 3 април тя е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е 15% за днес и по 30% на ден 
за днес и утре. Вероятността за геомагнитна буря със средна 
мощност (K=6) на средни ширини е по 5% на ден за днес и 
за 3 април, а за утре е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-01 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

2 април 2016 г /13 ч 30 мин: Геомагнитната буря закъс-
нява?!

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните часове е прибли-
зително A7- A8. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

Само единичното петно 2526 се вижда на слънчевия диск. 
През последните 24 часа то е загубило около 10% от площта 
си. Областта 2526 не е потенциален източник за изригвания 
със средна или голяма мощност (клас M или X).
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Слънчевият диск на 2 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 12 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 81.

Слънчевата активност днес, утре и на 4 април ще бъде  мно-
го 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 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 4 
април ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
е сравнително ниска и през последното денонощие беше в 
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спокойния диапазон 340 - 400 km/s. Колебанията са много 
бавни и слаби и до този момент не се наблюдава някаква по-
забележима тенденция. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е 350 km/s. Прави впечатление кратко и силно спадане 
(около 10 пъти) на концентрацията на частиците на слънче-
вия вятър, което е започнало късно през нощта (около 4 – 4 
ч 30 мин българско време). Регистрирано от спътника ACE. 
То е продължило до 11 ч тази сутрин, след което концентра-
цията на частиците отново е започнала да расте. По същото 
време Земята изглежда е пресякла и секторна граница на 
междупланетното магнитно поле (ММП) и в момента се 
намира в сектор на ММП с отрицателна полярност. Вер-
тикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше в диапазона между -2nT и +3nT. По обща 
продължителност преобладаваха положителните стойности, 
т.е. Bz беше ориентирана предимно на север. В момента Bz 
е приблизително равна на 0. 

За днес остава валидна прогнозата, че скоростта на слънче-
вия вятър ще започне да расте под влияние на CHHSS-ефект, 
чийто източник е слънчевата коронална дупка CH67. Тя ще 
достигне до 600 km/s. Утре след обяд скоростта на слънче-
вия вятър ще започне да спада и на 4 април вече ще бъде в 
спокойния диапазон около и под 400 km/s. Във връзка с това 
днес и утре се очаква значителна геомагнитна активност, 
включително за днес до планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6, G2), (***!!!***) а утре - до слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Гео-
магнитната обстановка на 4 април ще бъде почти спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
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>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; 
G2) (***!!!***), утре - между смутена и малка планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 4 април тя ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 25%, за утре е 35%, 
а  за 4 април тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е по 25% на ден за днес и утре, 
а за 4 април тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със 
средна мощност (K=6) на средни ширини е 20% за днес и 5% 
за утре. За 4 април тя е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-02 /14 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

3 април 2016 г /12 ч 45 мин: Много ниска слънчева ак-
тивност и планетарна геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Средното ниво 
на слънчевия рентгенов поток през последните часове е 
приблизително A7 - A8. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. 

Само единичното петно 2526 се вижда на слънчевия диск. 
Неговата област не е потенциален източник за изригвания със 
средна или голяма мощност (клас M или X).



294

 

Слънчевият диск на 3 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 13 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 81.

Слънчевата активност днес, утре и на 5 април ще бъде  мно-
го 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 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5 
април ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
нарасна в резултат от очаквания CH HSS-ефект, причинен от 
слънчевата коронална дупка CH67 (Последната вече не се 
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вижда добре откъм Земята). От 350 км/с вчера по обяд при-
вечер тя достигна до около 500 km/s. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 410 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  
се колебаеше между -15nT и +12nT. В момента Bz е прибли-
зително равна на -1.5nT. Тази дестабилизирана обстановка 
в близкото до Земята междупланетно пространство създаде 
условия за планетарна геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***). 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър постепенно ще 
спада, а утре след обяд тя ще бъде вече в спокойния диапа-
зон около и под 400 km/s. Ново покачване на скоростта на 
слънчевия вятър се очаква през втората половина на 5 април 
когато друга слънчева коронална дупка ще бъде в геоефек-
тивна позиция. Тази обстановка предполага, че геомагнитната 
активност днес все още ще е значителна,а утре ще настъпи 
успокояване. Ново активизиране на земното магнитно поле 
се очаква след обяд или привечер на 5 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
се активизира до ниво на планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Това стана снощи 
между 0 и 3 часа българско време. Над България бе регистри-
рана малка местна буря (K=5) в интервала между 18 и 21 ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и смутена, а на 5 април - между спокойна и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). ../../PDF/
SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за утре е 20%, а  за 5 април тя е 35%. Вероят-
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ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 
5% утре и 20% за 5 април. Вероятността за геомагнитна буря 
със средна мощност (K=6) на средни ширини е 5% за днес и 
за 5 април, а за утре тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-03 /12 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

4 април 2016 г /13 ч 45 мин: Нови групи слънчеви петна. 
Геомагнитната активност днес временно стихва, но утре 
отново нараства.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последното денонощие слабо 
нарасна и в момента е приблизително B1.0. На коронограф-
ските изображения от станциите SOHO и STEREO-A от тази 
сутрин се вижда ярко и красиво изхвърляне на коронална 
маса (CME). Видимата структура на плазмения облак под-
сказва, че източникът е бил протуберанс, разположен близо 
до североизточния край на слънчевия диск. Движението на 
плазмения облак е ориентирано силно на североизток спрямо 
Земята и най-вероятно това явление не е геоефективно. Други 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята 
не са наблюдавани.
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Ярко изхвърляне на коронална маса на
4 април 2016 г (SOHO/LASCO_C2)

На слънчевия диск се виждат три групи петна. На север от 
екватора са ново регистрираните групи 2527 и 2528. В южното 
полукълбо е групата петна 2526. По площ тя е по-голяма от 
групите 2527 и 2528, взети заедно. Нито една от споменатите 
области не е потенциален източник за изригвания със средна 
или голяма мощност (клас M или X).
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Слънчевият диск на 4 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 42 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 6 април ще бъде  мно-
го 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 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 6 
април ще бъде около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър  
беше в диапазона 380 - 420 km/s. В момента тя е приблизи-
телно 410 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше между -4nT и 
+1nT. Общо в продължение от над 90% от последните 24 часа 
стойностите на Bz бяха отрицателни, т.е.с южна ориентация. 
В момента Bz е приблизително равна на -3nT. Тази слабо 
активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство създаде условия за слаба геомагнитна актив-
ност, включително и за планетарно геомагнитно смущение 
(суббуря) (Kp=4).

Днес до края на деня скоростта на слънчевия вятър ще 
бъде близо до „граничната“ стойност от 400 km/s. Утре тя ще 
започне да расте под влияние на слънчева коронална дупка с 
отрицателна полярност в геоефективна позиция. На 6 април 
скоростта на слънчевия вятър отново ще слезе до около и под 
400 km/s. Ето защо утре е възможна геомагнитна активност, 
най-вероятно до ниво на планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4), но е значителна и вероятността за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). На 6 април геомаг-
нитната обстановка отново ще се успокои.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се 
активизира до смутена. Снощи между 0 и 3 ч българско време 
имаше планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Над Бъл-
гария по същото време е регистрирано местно геомагнитно 
смущение (за станция Панагюрище K=4).
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Северно полярно сияние над Гренландия (Aurora Borealis) 
на 3 април 2016 г (снимка: Йън Джонс; solarham.net)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а на 6 април тя ще е между спокойна и смутена. ../../PDF/
SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за утре е 35%, а за 6 април тя е 25%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 
5% за днес, за утре е 20%, а за 6 април е 10%. Вероятността 
за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ши-
рини за утре е 5%, а за днес и за 6 април тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-04 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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5 април 2016 г /13 ч 15 мин: Слънцето остава спокойно - 
възможни са само слаби изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Регистрирани са ня-
колко суб-изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последното денонощие е около B1.0. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. На север от 
екватора е групата 2528. В южното полукълбо е залязващата 
на запад група петна  2526. По площ тя е значително по-голя-
мата от двете. Нито една от двете области не е потенциален 
източник за изригвания със средна или голяма мощност (клас 
M или X).

 

Слънчевият диск на 5 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 35 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 7 април 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 април). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 7 април ще бъде около 85.

Близо зад североизточния край на слънчевия диск се 
намира активен център, за който се предполага, че съдържа 
петна. Той ще изгрее в рамките на следващите 24 часа. Много 
е вероятно същият да има потенциал за слаби изригвания от 
клас C.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър  
се колебаеше в тесния диапазон 380 - 400 km/s. Имаше само 
едно кратко покачване до 450 km/s късно през нощта около 4 
ч българско време. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше почти 
през цялото изминало денонощие в много тесен диапазон око-
ло  нулата (между -2nT и +2nT). За кратко нейната стойност 
беше приблизително -4nT вчера около 14 ч българско време. 
В момента Bz е приблизително равна на -1nT. 

Днес се очаква скоростта на слънчевия вятър слабо да 
нарасне поради влияние на слънчева коронална дупка с от-
рицателна полярност в геоефективна позиция. Ефектът върху 
земната магнитосфера обаче най-вероятно ще бъде кратък. 
Утре обстановката в околоземното космическо пространство 
ще е сравнително по-спокойна. Смутена обстановка се очаква 
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отново на 7 април когато Земята ще пресече секторна граница 
на ММП с преход „-/+“. След това нашата планета ще навлезе 
в зоната на влияние на слънчева коронална дупка с положи-
телна полярност. Във връзка с гореописаната обстановка 
днес и на 7 април се очаква слаба геомагнитна активност, 
включително и до планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).
Утре геомагнитната обстановка ще бъде по-спокойна и са 
възможни само местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна. 

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес и на 7 април геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и активна../../PDF/SW-Warning.pdf, а утре тя ще е 
между спокойна и смутена. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и 
за 7 април е по 30% на ден, а за утре  тя е 25%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 15% за 
днес, а за утре и за 7 април тя е по 10% на ден. Вероятността 
за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни 
ширини за днес е 5%, утре и за 7 април тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-05 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/03/28 - 2016/04/04)

Волфовото число за седмицата 21 - 28 март 2016 г е 13+2/-
5; по новата система 20+4/-8)

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 през пър-
вата половина от седмицата, а след 1 април поради очаквания 
изгрев на една активна област, намираща се приблизител-
но на 5 градуса северна ширина вероятно ще достигне до 
умерени нива. Прогнозираните стойности на новото Меж-
дународно число на слънчевите петна са в границите от 10 
до 35. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде предимно 
нисък. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
предимно между спокойна и смутена.

От 21 март Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече на 2 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-03-28 /23 ч 00 мин (UT = 20 h 00 min)

6 април 2016 г /12 ч 15 мин: Покачване на слънчевия рен-
тгенов поток до ниво B3.5. Няма нови групи слънчеви петна
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Поради изгрева на 
източния край на слънчевия диск на обширна факелна област 
средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последното 
денонощие значително нарасна и достигна до ниво B3.5. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2528, която 
е в северното полукълбо. Тя се разви до магнитен клас „бета-
гама“, но остана много малка по площ - всички нейни петна 
заемат около 30 милионни части от слънчевия диск. Областта 
2528 не може да бъде потенциален източник за изригвания 
със средна или голяма мощност (клас M или X). Засега на 
източния край на слънчевия диск все още не се вижда нова 
група петна, а само факелно поле.

 

Слънчевият диск на 6 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 20 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 13 - 14. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 8 април 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 април). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 8 април ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
се колебаеше в тесния диапазон 390 - 410 km/s. В момента тя 
е приблизително 400 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше почти 
през цялото изминало денонощие в диапазона между -6nT и 
+5nT. В момента Bz е приблизително равна на -3nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане в граничния 
диапазон около и малко над 400 km/s. Слабо покачване на 
скоростта се очаква утре на 7 април, когато Земята ще пресе-
че секторна граница на ММП с преход „-/+“, а след това ще 
попадне в зоната на влияние на слънчева коронална дупка 
в геоефективна позиция с положителна полярност. Слабо 
активната обстановка ще се запази по всяка вероятност и 
на 8 април. Въз основа на тази прогноза за обстановката в 
близкото до Земята междупланетно пространство, за утре се 
очаква слаба геомагнитна активност. Възможни са планетарни 
геомагнитни смущения (суббури) (Kp=4). Днес и на 8 април 
са възможни местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята.
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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 беше около оби-
чайния фон.

Днес и на 8 април геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и смутена, а утре тя ще е между спокойна и активна. 
../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини за днес и за 8 април е по 25% на 
ден, а  за утре тя е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е по 10% на ден за днес и за 8 
април , а за утре 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 април тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-06 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

7 април 2016 г /11 ч 45 мин: Три слаби (клас C) изригва-
ния на североизточния лимб. Слаба геомагнитна активност 
днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. След продължителен 
период на дълбоко „затишие“ най-после бяха регистрирани 
три слаби изригвания от клас C. Мощностните показатели 
и на трите изригвания бяха приблизително равни на C1.3-
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C1.4. Първото от тях стана вчера привечер около 19 ч 30 мин 
българско време, а следващите две съответно през нощта и 
тази сутрин около 9 ч. Техен източник е нова активна област 
близо до североизточния край на слънчевия диск, която все 
още не се вижда откъм Земята. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последното денонощие продължи да 
нараства поради изгрева на новите центрове на североизточ-
ния край на слънчевия диск (засега се виждат само факелни 
полета, но не и петна). До този момент не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
Има обаче слабо съмнение, че едно CME, изхвърлено вчера 
от споменатия активен център на североизточния лимб може 
(евентуално) да засегне нашата планета след 2 - 3 дни.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2528, която 
е в северното полукълбо. Тя отслабна и загуби „гама“- компо-
нентата на магнитната си структура. В момента е от магнитен 
клас „бета“. Областта 2528 не е потенциален източник за 
изригвания със средна или голяма мощност (клас M или X).

 

Слънчевият диск на 7 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 18 (по 
данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 12-13. Слънче-
вият радио индекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 9 април 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 април). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 90, а на 9 април ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 350 - 450 km/s като общата тенденция беше 
към почти плавно спадане. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 350 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се коле-
баеше в диапазона между -3nT и +3nT. По обща времева 
продължителност преобладаваха отрицателните стойности 
(т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг). В момента Bz е 
приблизително равна на +3nT. 

Днес се очаква слабо покачване на скоростта на слънчевия 
вятър, тъй като Земята ще пресече най-напред секторна грани-
ца на ММП с преход „-/+“, а след това ще попадне в зоната на 
влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция 
с положителна полярност. Слабо активната обстановка ще се 
запази по всяка вероятност и утре, а на 9 април се очакват 
предимно спокойни условия. Въз основа на тази прогноза за 
днес и утре се очаква слаба геомагнитна активност. Възможни 
са планетарни геомагнитни смущения (суббури) (Kp=4). На 
9 април геомагнитната активност ще стихне.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен 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 около оби-
чайния фон.

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и активна../../PDF/SW-Warning.pdf, а на 9 април тя ще 
е между спокойна и смутена. Днес и утре са възможни слаби 
или средни геомагнитни местни бури предимно над полярни-
те и субполярни райони на Земята. ../../PDF/SW-Warning.pdf 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 35%, за утре е 30%, а за 9 април тя е 20%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 
е по 15% на ден за днес и утре, а за 9 април тя е 5%. Веро-
ятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на 
средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 9 април 
тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-07 /11 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

8 април 2016 г /23 ч 0 мин: Новият активен център 
AR12529 (2529). Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1)

кратък бюлетин
Слънчевата активност е ниска. Днес привечер около 18 ч 

българско време  имаше едно слабо изригване с мощностен 
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показател C1.0. Негов източник е новоизгрялата на северо-
източния край нова активна област 2529. Същата има слаб 
потенциал за изригване от средния мощностен клас M. Засега 
групата петна 2529 се вижда като единично петно. И двете за-
едно със групата 2529 са в северното полукълбо на Слънцето.

 

Слънчевият диск на 8 април 2016 г (SDO)

През изминалата нощ имаше слаба планетарна геомагнит-
на буря (Kp=5; бал G1). Тя започна вечерта в 21 ч българско 
време и продължи общо 9 часа - до 6 ч сутринта. Над Бълга-
рия беше регистрирана слаба местна буря (а станция Пана-
гюрище K=5) на 7 срещу 8 април между 21 и 24 ч българско 
време. След това обстановката се успокои през между 0 ч и 
3ч. Призори между 3 и 6 ч българско време имаше местно 
геомагнитно смущение.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-08/ 23 ч 0 мин (UT = 20 ч 0 мин)
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9 април 2016 г /12 ч 00 мин: Възможно е изригване със 
средна мощност (клас M) от групата слънчеви петна AR12529 
(2529)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Тази сутрин в 8 ч 30 мин 
българско време в активната област 2529 достигна максимал-
ната си фаза слабо изригване с показател C1.5. Средното ниво 
на слънчевия рентгенов поток е около B4.5. През изминалото 
денонощие бяха наблюдавани избухвания на протуберанси, 
съпроводени с изхвърляния на коронална маса (CME). Нито 
един от изхвърлените плазмени облаци обаче не се движи 
към Земята. 

На слънчевия диск се виждат две групи петна: 2528 и 
2529. Те са в северното полукълбо. Групата петна 2529 заема 
площ от около 350 милионни части от слънчевия диск. Тя 
все още е доста близо до североизточния край на слънчевия 
диск и нейната магнитна структура не се разкрива много 
добре. Засега магнитният клас е определен като „бета“, но е 
възможно в действителност да е по-сложен. Областта 2529 е 
слаб потенциален източник за изригвания от средния мощ-
ностен клас М.

 

Групата слънчеви петна AR12529 (2529) на 9 април 2016 г 
(SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 9 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 30 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 април 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 (9, 10 и 11 април). Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 11 април ще бъде около 105. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър  
беше в спокойния диапазон 330 - 360 km/s. В момента тя е 
приблизително 340 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 



314

междупланетното магнитно поле (ММП) беше почти непре-
къснато положителна, колебаейки се много слабо в диапазона 
между +2nT и +6nT. Имаше само един съвсем кратък период 
снощи около 21ч българско време, когато тя беше ориенти-
рана на юг и достигна стойност от приблизително -1nT. В 
момента Bz е равна на +1.3nT. 

Днес утре и на 11 април скоростта на слънчевия вятър 
ще бъде около или под 400 km/s. Не се очаква значителна 
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 около оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена../../PDF/SW-Warning.pdf, а утре и на 10 април тя ще е 
предимно спокойна. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%,а за 
утре и за 11 април тя е по 10% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 5%, а за 
утре и за 11 април е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 април) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-09 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

10 април 2016 г /1 3ч 0 мин: Серия слаби слънчеви изриг-
вания в активната област AR12529 (2529)
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше десетина слаби 
изригвания от ниската част на C-диапазона. Най-забележи-
телното измежду тях беше продължително C2.8 - изригване, 
което стана вчера след обяд и достигна максимума си около 
16 ч 30 мин българско време. „Спокойното ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B4.5. През изминалото денонощие 
не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME), 
движещи се по посока на Земята. 

На слънчевия диск днес се вижда само групата петна 2529. 
Тя се намира в северното полукълбо, а нейната площ е около 
800 милионни части от слънчевия диск. При ясно време или 
видимост на Слънцето през облаците би могла да се види и 
без оптически уред, но 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОЧИЛА 
ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ!!!.

Магнитният клас е „бета“. Областта 2529 е потенциален 
източник за изригвания от средния мощностен клас M.

 

Групата слънчеви петна AR12529 (2529) на 10 април
2016 г (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 10 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 29 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 25 (по 
данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 15 - 16. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 106.

Слънчевата активност днес, утре и на 12 април 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 (10,11 и 12 април). Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 12 април ще бъде около 105. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в спокойния диапазон 320-380 km/s. В момента тя 
е приблизително 345 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -4nT и +5nT. В момента Bz е равна на +4.5nT. 

Днес, утре и на 12 април скоростта на слънчевия вятър 
ще бъде около или под 400 км/с. Не се очаква значителна 
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 около оби-
чайния фон.

Днес, утре и на 12 април геомагнитната обстановка ще е 
предимно спокойна. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес, за утре 
и за 12 април е по 10% на ден. Вероятността за слаба гео-
магнитна буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% за 
всеки един от трите дни. 

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-10 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

11 април 2016 г /15 ч 45 мин: Продължително слабо слън-
чево изригване и местни геомагнитни смущения 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Вчера около обяд достиг-
на максимума си едно много продължително C1.5-изригване. 
Друго C1.0- изригване имаше тази сутрин около 6 ч бъл-
гарско време. Негов източник беше активната област 2529. 
„Спокойното % ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
B5. Изхвърляне на коронална маса (CME), предизвикано от 
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избухване на протуберанс е наблюдавано вчера около обяд 
малко по на североизток от центъра на слънчевия диск. Въз-
можно е плазменият облак да достигне Земята след 2 или 3 
дни. Засега обаче все още движението му се анализира.

На слънчевия диск днес се вижда една регистрирана и 
една нова групи петна. И двете са в северното полукълбо. 
Регистрираната група 2529 заема площ от около 800 - 850 
милионни части от слънчевия диск. Диаметърът на водещото 
петно на групата е по-голям от диаметъра на Земята (12750 
km) При ясно време или видимост на Слънцето през обла-
ците групата петна 2529 би могла да се види и без оптически 
уред, но 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОЧИЛА 
ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ!!!. 

Магнитният й клас е „бета“. Областта 2529 е потенциален 
източник за изригвания от средния мощностен клас M.

 

Слънчевият диск на 11 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес рано след обяд 
е 40 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е около 
27 - 28. Слънчевият радио индекс F10.7 e 114.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 април 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 (11,12 и 13 април). Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 утре и на 13 април ще бъде около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера привечер скоростта на слънчевия вятър беше 
достигнала 420 km/s, но по-късно през нощта спадна и се 
установи в тесния диапазон  340 - 370 km/s. В момента тя е 
приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) вчера рано след 
обяд беше +5nT. В рамките на изминалото денонощие тя 
бавно преориентира знака си в южна посока и постепенно 
достигна -5nT. В момента Bz е отново обърната на север и 
нейната стойност е +2nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спо-
койния диапазон около или под 400 km/s. На 13 април Земя-
та ще навлезе в сектор от междупланетното пространство 
с по-висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект), 
чийто източник е слънчева коронална дупка с отрицателна 
полярност (CH71?). Ето защо днес и утре геомагнитната об-
становка ще е спокойна или смутена, а на 13 април се очаква 
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
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беше спокойна в средно планетарен мащаб. Над някои райони 
на Земята, включително и над България имаше геомагнитни 
смущения. Вчера между 9 и 15 ч българско време местният 
K-индекс за станция Панагюрище беше равен на 4.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокой-
на и смутена, а на 13 април тя ще е между спокойна и малка 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). ../../PDF/
SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 13 април 
тя е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5)за днес е 5% утре е около и под 1%, а за 13 
април е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна 
мощност на средни ширини (K=6) е около и под 1% за днес 
и утре, а за 13 април е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-11 /15 ч 45 мин (UT = 12 ч 45 мин )

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/04/04 - 2016/04/11)

Волфовото число за седмицата 28 март - 03 април 2016г е 
10+13/-7; по новата система 16+20/-4)

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. 
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Петнообразувателната активност ще  бъде между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число 
са в границите от 10 до 40. Стойностите на../../SpW-Help/
Sunspots&W.html новото Международно число на слънчевите 
петна са около 1.5 пъти по-високи. 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 мега-
електронволта на геосинхронна орбита ще бъде предимно 
нисък. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
предимно между спокойна и смутена.

От 2 април Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 8 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-06 /23 ч 0мин (UT = 20 h 0 min)

12 април 2016 г /21 ч 0 мин: Очаква се слаба или средна 
планетарна геомагнитна буря през следващите 24 часа

кратък бюлетин

Слънчевата активност през последните 36 часа беше ни-
ска. Имаше няколко изригвания от ниската част на слабия 
мощностен клас C. Техен източник беше областта 2529. Но-
вата област 2530 е спокойна и в нея не се наблюдава никаква 
еруптимна активност. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток е около B3-B4. Резултатите от най-новия числен модел 
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(WSA Enlil) на слънчевия вятър показват, че изхвърленият 
на 10 април в резултат от избухване на протуберанс слънчев 
плазмен облак (CME) ще закачи с периферията си Земята 
утре (13 април). Предизвиканата от това дестабилизация на 
земната магнитосфера ще се добави към CH HSS-ефекта, 
свързан със слънчевите коронални дупки CH70 и CH71, 
които са с отрицателна полярност. Ето защо утре, както и на 
14 април е твърде възможна планетарна геомагнитна буря 
с малка или средна мощност (Kp=5 или 6; бал G1 или G2) 
(***!!!***). Няма данни за нови изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. Скоростта на слънчевия 
вятър се колебаеше в диапазона 350 - 450 km/s. 

 

Слънчевият диск на 12 април 2016 г (SDO)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-12 /21 ч 0 мин (UT = 18 ч 45 мин)
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13 април 2016 г /11 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър надхвърли 600 km/s. Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Единственото слабо из-
ригване (~ C1.8)достигна максимума си вчера по обяд около 
12ч българско време. Негов източник беше областта 2529. 
„Спокойното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през по-
следните часове е около B3. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат две регистрирани и една 
нова групи петна. Всички са в северното полукълбо. Новата 
група съдържа едно или две малки петна и се намира близо 
до североизточния край на слънчевия диск. Регистрираните 
групи петна са 2529 и 2530. Първата заема площ от около 800 
милионни части от слънчевия диск. Днес времето е ясно и 
би могла да се види върху слънчевия диск и без оптически 
уред, но

ЗАДЪЛЖИТEЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОЧИЛА 
ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ!!!.

Магнитният клас на областта 2529 е „бета“. Тя е потенциа-
лен източник за изригвания от средния мощностен клас M.
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Групата слънчеви петна AR12529 (12529) на 13 април
2016 г (SDO/HMI)

 

Слънчевият диск на 13 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 34 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта  е 60 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 113.

Слънчевата активност днес, утре и на 15 април 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 (13,14 и 15 април). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и на 15 април ще бъде около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера до 22 ч българско време скоростта на слънчевия 
вятър се колебаеше много слабо около стойността 400 km/s. 
След това обаче Земята (очаквано) навлезе в зона с висока 
скорост на слънчевия вятър, чийто източник са двойката ко-
ронални дупки CH70 и CH71. Скоростта започна да нараства 
и тази сутрин около 8 ч сутринта българско време за кратко 
достигна 700 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 24 
часа претърпя многобройни колебания в диапазона между 
-12nT и +12nT. Преобладаваха отрицателните стойности, 
т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В момента Bz е 
приблизително -1.5nT. Високата скорост на слънчевия вятър в 
комбинация с предимно южната ориентация на Bz създадоха 
условия за активна геомагнитна обстановка, включително и 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

През втората половина на днешния ден се очаква до Земята 
да достигне периферията на изхвърления от Слънцето на 10 
април в резултат от избухване на протуберанс плазмен облак 
(CME). Това допълнително ще дестабилизира обстановката в 
близкото до Земята междупланетно пространство. Скоростта 
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на слънчевия вятър ще остане висока и утре (14 април). На 
15 април Земята ще започне да излиза от сектора с висока 
скорост на слънчевия вятър. В предвид на всичко това днес 
се очаква геомагнитната активност още малко да се покачи 
и да достигне до ниво на планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Успокояване на гео-
магнитната обстановка ще започне на 15 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна. След полунощ и до 6ч сутринта имаше слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над 
полярните райони на Земята е имало аврорална активност. 
Късно през нощта и призори между 3 и 6 ч българско време 
над България геомагнитната обстановка беше смутена. За 
този период местният K-индекс за станция Панагюрище е 
равен на 4.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес и утре геомагнитната обстановка  ще е активна. За 
двата дни тя може да достигне до ниво на планетарна гео-
магнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). 
На 15 април геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и активна. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за геомаг-
нитни смущения на средни ширини за днес и за утре е 35%, 
а за 15 април тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) за утре е 30%, а за 15 април е 
15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност 
на средни ширини (K=6) е по 15% за днес и утре, а за 15 
април е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
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бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-13 /11 ч 0 мин (UT = 8ч 0 мин)

14 април /13 ч 0 мин: Слънцето е почти спокойно. Пла-
нетарни геомагнитни смущения (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше само едно слабо 
изригване (~ C2.9), което достигна максимума си снощи около 
2 ч 30 мин българско време. Негов източник беше областта 
2529. „Спокойното“ ниво на слънчевия рентгенов поток 
през последните часове е около B3. Не са наблюдавани нови 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна (2529, 2530 и 
новорегистрираната 2531). Всички те са в северното полу-
кълбо. По обща площ на петната групата 2529 много бавно 
намалява, но в опашната част през последното денонощие 
се появиха нови малки петна. Днес все още би могла при 
ясно време да се види върху слънчевия диск и без оптически 
уред, но 

ЗАДЪЛЖИТEЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОЧИЛА 
ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ!!!.

Магнитният клас на областта 2529 е „бета“. Тя е потен-
циален източник за изригвания от средния мощностен клас 
M. Другите две номерирани области са много малки и не 
проявяват никаква активност.
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Групата слънчеви петна AR12529 (12529) на 14 април
2016 г (SDO/HMI)

 

Слънчевият диск на 14 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 55 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 112.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 април 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 (14, 15 и 16 април). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и на 16 април ще бъде около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  
беше в процес на плавно спадане. От близо 600км/с вчера 
по обяд тя слезе днес сутринта до 440 - 450 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 450 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше предимно отрицателна (т.е. ориентирана 
на юг), като се колебаеше в диапазона между -5nT и +4nT. 
В момента Bz е приблизително -4nT. Сравнително високата 
скорост на слънчевия вятър в комбинация с предимно южната 
ориентация на Bz създадоха условия за планетарни геомаг-
нитни смущения (Kp=4)../../PDF/SW-Warning.pdf.

Днес и частично утре Земята все още ще остава в зоната 
на действие на слънчевите коронални дупки CH70 и CH71. 
Освен това днес все още е възможна среща с плазмения 
облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 10 април. На 16 
април обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде  вече почти спокойна. Въз основа на 
тази прогноза днес все още е възможна слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), утре - планетарни 
геомагнитни смущения. На 16 април слаби местни геомагнит-
ни бури или геомагнитни смущения ще са възможни най-вече 
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над полярните и субполярни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие  геомагнитната  обстановка 
беше смутена. Вчера в интервалите 12 – 18 ч и 21 - 24 ч, 
както и късно тази нощ и призори между 3 и 6 ч българско 
време имаше планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Над 
България геомагнитната обстановка беше смутена в продъл-
жение на общо 9 часа вчера между 15 и 24 ч. За този период 
местният K-индекс за станция Панагюрище беше равен на 4.

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над гр.Феърбанкс 
(Аляска, САЩ) (снимка: Sacha Layos; 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 смутена и мал-

ка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***). Утре 
тя ще е между спокойна и активна, а на 16  април - между  
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спокойна и смутена. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 
по 35% на ден, а за 16 април тя е 20%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 30%, за 
утре е 10%, а за 16 април е 5%. Вероятността за геомагнитна 
буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес е 
5%, а за утре и за 16 април е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-14 /13 ч 0мин (UT = 10 ч 0 мин )

15 април 2016 г /13 ч 15 мин: До Земята достигна облак 
слънчева коронална маса(CME). Слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше две слаби изриг-
вания с показатели ~ C2.0 и C1.5 в района на групата петна 
2529. Те достигнаха максимумите си съответно вчера около 
14 ч 30 мин и 21 ч българско време. „Спокойното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните часове бавно на-
расна и е около B4-B5. Не са наблюдавани нови изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2529 и 2531). 
Те са в северното полукълбо. Регистрираната преди един ден 
група 2531 вече е без петна и се превърна във факелно поле. 
Групата петна 2529, чиято площ е 750 - 800 милионни части 
от слънчевия диск, при ясно време може да се види върху 
слънчевия диск и без оптически уред, но 
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ЗАДЪЛЖИТEЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОЧИЛА 
ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ!!!.

Магнитният клас на областта 2529 е „бета“. Тя е потенциа-
лен източник за изригвания от средния мощностен клас M. 

 

Слънчевият диск на 15 април 2016г (SDO)

Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 43 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 112.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 април 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 (15, 16 и 17 април). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и на 17 април ще бъде около 110.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера малко преди обяд българско време до Земята из-
глежда достигна изхвърления на 10 април от Слънцето облак 
коронално вещество (CME). В резултат от това скоростта на 
слънчевия вятър за кратко време надхвърли 500 km/s, след 
което започна почти плавно да спада. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 360 km/s.  Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  
вчера около обяд беше -8nT. След това тя плавно обърна знака 
си на положителен (т.е. със северна ориентация). В момента 
Bz e приблизително +1.5nT. Активната обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство доведе до значителна 
геомагнитна активност, включително и до слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес, утре и на 17 април параметрите на слънчевия вятър 
и ММП в околностите на Земята ще се установят в спокой-
ните си диапазони. Днес все още е възможно планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4), докато утре и на 17 април 
обстановката ще е предимно спокойна, а геомагнитната ак-
тивност ще е слаба и ще се проявява главно над полярните 
райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и  вчера между 12 и 15 ч българско време дос-
тигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). След това до 21 ч средно планетарната 
геомагнитна обстановка беше смутена (Kp=4). След кратко 
успокояване преди полунощ отново имаше планетарно гео-
магнитно смущение (суббуря) между 0 и 3 ч българско време. 
Над България имаше местно геомагнитно смущение (K=4) 
вчера между 12 и 15 ч, след това местна геомагнитна буря 
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(K=5) между 21 и 24ч и отново местно смущение между 0 и 
3 ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.../../PDF/SW-Warning.pdf Утре и на 17 април 
геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и смутена. 
../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини за днес и утре е по 20% на ден. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) за днес е 10%,а за утре и за 17 април е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-15 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

16 април 2016 г /12 ч 30 мин: Ниска слънчева активност. 
Има малка вероятност за изригване със средна мощност 
(клас M)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Единственото слабо из-
ригване (~C4)стана вчера след обяд около 17 ч 30 мин българ-
ско време в района на групата петна 2529. Всички останали 
колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на 
B-диапазона. Неговото спокойно ниво е приблизително B3.5. 
Не са наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда една регистрирана (2529) и 
една нова групи петна. Те са в северното полукълбо. Групата 
петна 2529, чиято площ е около 750 милионни части от слън-
чевия диск, при ясно време може да се види върху слънчевия 
диск и без оптически уред, но 

ЗАДЪЛЖИТEЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОЧИЛА 
ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ!!!. 
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Нейната магнитна структура се усложни през последното 
денонощия и сега е от магнитен клас „бета-гама“. Областта 
2529 е потенциален източник за изригвания от средния мощ-
ностен клас M. Тя е и слаб потенциален източник за протонна 
(СЕЧ) ерупция.

  

Вляво: Активната област AR12529 (2529) на 16 април 2016 г; 
вдясно: магнитна карта на същата област (SDO/HMI)

 

Слънчевият диск на 16 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 69 (по данни от снощи). Новият 
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Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 62 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 113.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 април ще бъде 
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
клас M е по 15% на ден. Вероятността за голямо изригване 
от клас X  е пренебрежима за всеки един от трите дни (16, 
17 и 18 април), а тази за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на 
ден. Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 18 април ще 
бъде около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През по-голямата част от последното денонощие до тази 
сутрин към 6 ч българско време скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 350 - 400 km/s. След това нарас-
на до 450 - 480 km/s, а в момента е 430 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
до 7 ч българско време тази сутрин беше положителна и се 
колебаеше между 0 и +5nT. След това тя смени знака и дос-
тигна за кратко -5nT. В момента Bz e приблизително -3nT. 

Днес, утре и на 18 април параметрите на слънчевия вя-
тър и ММП ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. 
Към края на третия ден (18 април) е възможно да се прояви 
слабо влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна 
позиция. Геомагнитната активност (доколкото я има) ще бъде 
слаба и ще се прояви главно като местни геомагнитни смуще-
ния или слаби бури (K=5) над изолирани райони от Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни гео-
магнитни смущения и слаби бури имаше само над отделни 

1.   
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райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес, утре и на 18 април гео-
магнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. ../../
PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е по 20%, а за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (K=5) e по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-16 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

17 април 2016 г /12 ч 15 мин: Нехомогенност в слънчевата 
корона предизвика планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска../../SpW-Help/SA_Level.html. Имаше едно слабо из-
ригване (~C5) в района на групата петна 2529. То достигна 
максималната си фаза приблизително в 23 ч българско време. 
Всички останали колебания на слънчевия рентгенов поток 
бяха в рамките на B-диапазона. Неговото спокойно ниво е 
приблизително B3. Не са наблюдавани изхвърляния на ко-
ронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две  групи петна (2529 и 
2532). Те са в северното полукълбо. Групата 2529 продължава 
бавно да намалява по площ, но има непрекъсната динамика 
по отношение на броя и местоположението на малките пет-

1.   
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на както в опашната, така и във водещата част. Магнитния 
клас е „бета-гама“. Областта 2529 е потенциален източник 
за изригвания от средния мощностен клас M. Тя е и слаб по-
тенциален източник за протонна (СЕЧ) ерупция. В областта 
2532 се вижда само едно петно. В нея не са регистрирани 
активни явления.

  

Вляво: Активната област AR12529 (2529)на 17 април 2016 г; 
вдясно: магнитна карта на същата област (SDO/HMI)

 

Слънчевият диск на 17 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 37 
(по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 108.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 април ще бъде 
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
клас M е по 15% на ден. Вероятността за голямо изригване 
от клас X е пренебрежима за всеки един от трите дни (17, 
18 и 19 април), а тази за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на 
ден. Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 19 април ще 
бъде около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята попадна в зоната 
на въздействие на структурно нехомогенна област в слън-
чевата корона. Ефектът се прояви най-вече по отношение 
на междупланетното магнитно поле (ММП) в околностите 
на Земята. Скоростта на слънчевия вятър беше леко зави-
шена, но с много слаби колебания в тесен диапазон между 
430 km/s и 460 km/s. В момента тя е 430 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
претърпя значителни колебания в диапазона между -10nT и 
+5nT. Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше 
ориентирана предимно на юг. В момента Bz e приблизително 
-4nT. Тази сравнително активна обстановка в близкото до 
Земята междупланетно пространство доведе до планетарно 
геомагнитно смущение (суббуря) (Kp=4).

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП ще 
бъдат предимно в спокойните си диапазони. На 19 април Зе-
мята ще навлезе в зоната на влияние на слънчева коронална 
дупка с положителна полярност и скоростта на слънчевия 
вятър ще нарасне. При тази ситуация утре могат да се очакват 
местни геомагнитни смущения или слаби бури над отделни 
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райони на Земята, но в средно планетарен план геомагнитната 
обстановка ще е по-скоро спокойна. За 19 април се очаква 
планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), а слаби местни 
геомагнитни бури (K=5) ще са възможни на повече места.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Регистрирано е планетарно геомагнитно сму-
щение (Kp=4), което продължи 12 часа - от 21 ч снощи до 9 
ч тази сутрин българско време. Над България беше наблюда-
вана слаба местна буря (K=5) снощи между 21 и 24 ч и тази 
сутрин между 6 и 9 ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес и утре геомагнитната об-
становка ще е между спокойна и смутена, а на 19 април тя 
ще е между спокойна и активна. ../../PDF/SW-Warning.pdf 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 
по 20% на ден за днес и утре и 35% за 19 април. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) e по 5% 
на ден за днес и утре, а за 19 април е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-17 /12 ч 15 мин (UT = 12 ч 15 мин)

18 април 2016 г /11 ч 30 мин: Умерено-мощно слънчево 
изригване от активната област AR12429 (2529) + изхвърляне 
на коронална маса (CME)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
висока. Умерено-мощно изригване беше регистрирано снощи 
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след полунощ в района на групата петна 2529. То достигна 
максималната си фаза приблизително в 3 ч 30 мин българско 
време. Изригването беше съпроводено от радио избухване 
от II тип и изхвърляне на коронална маса (CME) с начална 
скорост 1869 km/s. Предварителния анализ на коронографски-
те изображения от космическите апарати SOHO и STEREO 
Ahead показват, че изхвърленият плазмен облак най-вероятно 
ще подмине Земята. Причината за това е, че източникът на 
изригването (активната област AR12529) вече се намира бли-
зо до западния край на слънчевия диск. През последните 24 
часа имаше и едно слабо изригване (C2.4). Всички останали 
колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на 
B-диапазона. Неговото спокойно ниво е приблизително B3. 
Не са наблюдавани други изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

 

Слънчево M6.7-изригване от областта AR12529 на 18 април 
2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се виждат две  групи петна (2529 
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и 2532). Те са в северното полукълбо. Групата 2529 е от 
магнитен клас „бета-гама“. Тя е потенциален източник и за 
други средни или умерено-мощни изригвания от клас M, но 
вероятността те да са геоефективни е вече много ниска. 2529 
е и слаб потенциален източник за протонна (СЕЧ) ерупция. 

 

Слънчевият диск на 18 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 35 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 30 
(по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 103.

Слънчевата активност утре и на 20 април ще бъде ниска. 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 
по 15% на ден за утре и за 20 април. Вероятността за голямо 
изригване от клас X е пренебрежима за всеки един от трите 
дни (18, 19 и 20 април), а тази за протонна (СЕЧ) ерупция е 
по 5% на ден. Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще бъде 
100, а на 20 април ще е около 95.



343

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие  скоростта на слънчевия 
вятър се колебаеше в диапазона 370 - 440 km/s. В момента 
тя е приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
доста широк диапазон между -5nT и +10nT. Преди полунощ 
преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ори-
ентирана предимно на юг, а след това тя се ориентира  на 
север. Тази слабо активна обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство доведе до планетарно геомаг-
нитно смущение (суббуря) (Kp=4) снощи между 21 и 24 ч 
българско време.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП 
в околностите на Земята ще бъдат леко завишени поради 
влияние на дълго живуща слънчева магнитна област (CIR) и 
следваща я слънчева коронална дупка с положителна поляр-
ност. На 20 април параметрите на слънчевия вятър и ММП 
ще влязат в спокойните си граници. Ето защо днес и утре са 
възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а на 20 
април те ще имат предимно локален характер, т.е. над отделни 
станции и то главно над полярните райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Регистрирано е планетарно геомагнитно сму-
щение (Kp=4), снощи между 21 и 24 ч българско време. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес и утре геомагнитната об-
становка ще е между спокойна и активна, а на 20 април тя 
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ще е между спокойна и смутена. ../../PDF/SW-Warning.pdf 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
е по 35% на ден за днес и за утре и 20% за 20 април. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) e 
по 10% на ден за днес и утре, а за 20 април е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-18 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/04/11 - 2016/04/18)

Волфовото число за седмицата 04 - 10 април 2016 г е 15+2/-
7; по новата система 23+1/-11)

През седмицата еруптивната слънчева активност  ще 
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е между ниска и умерена. Веро-
ятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е много ниска. 

Петнообразувателната активност ще бъде между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число 
са в границите от 10 до 40. Стойностите на../../SpW-Help/
Sunspots&W.html новото Международно число на слънчевите 
петна са около 1.5 пъти по-високи. 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 мега-
електронволта на геосинхронна орбита се очаква да бъде 
завишен между 14 и 18 април. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
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голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде ак-
тивна между 12 и 14 април, като тогава са възможни и слаби 
планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1). През останалите 
дни от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде предим-
но между спокойна и смутена.

От 8 април Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна гра-
ница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече на 12 април.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-11 /17 ч 0 мин (UT = 14 h 0 min)

25 април 2016 г /9 ч 30 мин: Слънчева коронална дупка 
поддържа скоростта на слънчевия вятър на около 500 km/s. 
Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много висока. Всички колебания на слънчевия рентгенов 
поток бяха в рамките на B-диапазона. Имаше само едно по-
забележимо суб-изригване в района на групата петна 2532 с 
мощностен показател около B5. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток е приблизително B1.0. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани и една нова 
групи петна. Площите на петната в северното и южното 
полукълбо изглеждат почти равни. В южното полукълбо е 
само сравнително голямото единично петно 2533. На север 
от екватора са групите 2532, 2533, 2534, както и една нова 
нерегистрирана група близо до североизточния край на слън-
чевия диск. Няма потенциални източници за изригвания със 
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средна или голяма мощност (класове M и X). 

 

Слънчевият диск на 25 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 54 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност утре и на 27 април 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 
(25, 26 и 27 април). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и 
на 27 април ще е около 80.

 
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с положителна 
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полярност през изминалото денонощие скоростта на слънче-
вия вятър беше завишена, намирайки се в диапазона 480 - 550 
km/s. В момента тя е приблизително 530 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в доста широк диапазон между -10nT и +5nT. 
В момента Bz е приблизително -0.1nT. Тази слабо активна 
обстановка в близкото до Земята междупланетно простран-
ство доведе до планетарно геомагнитно смущение (суббуря) 
(Kp=4) вчера рано вечерта между 18 е 21 ч българско време.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в 
близост до Земята все още ще бъдат под влияние на CH HSS- 
ефекта, причинен от гореспоменатата слънчева коронална 
дупка. На 27 април това влияние съвсем ще стихне. Във 
връзка с това днес и утре слаба геомагнитна активност е все 
още възможна. Тя ще се изрази преди всичко като местни 
геомагнитни смущения (и евентуално) слаби местни бури 
(K=5) над някои райони на Земята. Почти спокойна ще бъде 
геомагнитната обстановка на 27 април. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Регистрирано е планетарно геомагнитно сму-
щение (Kp=4), снощи между 18 и 21 ч българско време. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес, утре и на 27 април гео-
магнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. 
По-голяма вероятност за местни геомагнитни смущения и 
(евентуално) слаби местни бури ще има над полярните райони 
на Земята днес и утре. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е по 20% на ден 
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за днес и за утре и 15% за 27 април. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) e по 5% на ден 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) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-25 /9 ч 30 мин (UT = 06 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/04/25 - 2016/05/02)

Волфовото число за седмицата 18 - 24 април 201 6г е 
17+11/-10; по новата система 27+17/-16)

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 много ниска. 

Петнообразувателната активност ще бъде между ниска 
и умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число 
са в границите от 10 до 40. Стойностите на../../SpW-Help/
Sunspots&W.html новото Международно число на слънчевите 
петна са около 1.5 пъти по-високи. 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 мега-
електронволта на геосинхронна орбита се очаква да бъде 
завишен на 1 май. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
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ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 

между спокойна и активна на 30 април и 1 май. През тези два 
дни Земята ще се намира в зона с висока скорост на слън-
чевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка с 
отрицателна полярност (CH HSS-ефект). През останалите дни 
от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде предимно 
между спокойна и смутена.

От 18 април Земята се намира в сектор на междупла-
нетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече 
на 29 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-25 /17 ч 0 мин (UT = 14 h 0 min)

26 април 2016 г /10 ч 0 мин: Слънчевата активност е ни-
ска, а геомагнитната обстановка е спокойна. Земята пресича 
секторна граница на ММП на 28 - 29 април 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток e около B1.5. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани и една нова 
групи петна. Площите на петната в северното и южното 
полукълбо изглеждат почти равни. В южното полукълбо са 
сравнително голямото единично петно 2533 + новата малка 
група, разположена запад-югозапад от нея. На север от ек-
ватора са групите 2532, 2533 и регистрираната вчера 2536. 
Последната е близо до североизточния край на слънчевия 
диск. Областта 2534 изгуби своите петна и се превърна във 
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факелно поле. Няма потенциални източници за изригвания 
със средна или голяма мощност (класове M и X), както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 26 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 59 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 81.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 април ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите 
дни (26, 27 и 28 април). Слънчевият радио  индекс F10.7 утре 
и на 28 април ще е около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Поради все още значителното влияние на слънчева ко-
ронална дупка с положителна полярност през изминалото 
денонощие скоростта на слънчевия вятър беше завишена 
(CH HSS-ефект), намирайки се в диапазона 450 - 530 km/s. 
В момента тя е приблизително 450 km/s.  Вертикалната ком-
понента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
колебаеше в диапазона между -3nT и +4nT. В момента Bz е 
приблизително -1.5nT.

Днес CH HSS-ефектът ще отслабва, а утре той вече няма 
да действа. Спокойните условия в близкото до Земята меж-
дупланетно пространство ще се запазят до нощта между 28 
и 29 април, когато Земята ще пресече секторна граница на 
междупланетното магнитно поле (ММП). Във връзка с това 
днес и особено утре геомагнитната обстановка ще е почти 
или напълно спокойна. Слабо активизиране се очаква вечерта 
на 28 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес и на 28 април геомагнит-
ната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре тя 
ще е спокойна. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини е по 15% на ден за 
днес и за 28 април, а за утре тя е 10%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) e по 5% на ден за 
днес и за 28 април, а за утре е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 април) потокът 
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на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-26 /10 ч 0 мин (UT = 7 ч 0 мин )

27 април 2016 г /12 ч 0 мин: Почти спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше около 15 - 20 суб-изригвания от клас B. 
Техен основен източник беше областта 2536, както и едни 
нов източник, намиращ се близо зад североизточния край на 
слънчевия диск. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
e около B2.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 регистрирани и една нова 
групи петна. Площите на петната в северното и южното 
полукълбо изглеждат почти равни. В южното полукълбо са 
сравнително голямото единично петно 2533, ново регистрира-
ната група 2537, както и един нов активен център, разположен 
недалеч от източния лимб. На север от екватора са групите 
2532, 2533 и 2536. Последната е близо до североизточния край 
на слънчевия диск. Областта 2536 е от магнитен клас „бета“, 
но с доста голям градиент на магнитното поле, между зоните 
с противоположна полярност. Това скоро може да доведе и до 
по-сериозни изригвания в нейния район. Поне засега обаче 
няма потенциални източници за изригвания със средна или 
голяма мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции. 
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Слънчевият диск на 27 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 65 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 59 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 86.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 април ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите 
дни (27, 28 и 29 април). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 29 април ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше леко завишена (CH HSS-ефект), намирайки се в диапа-
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зона 430 - 490 km/s. В момента тя е приблизително 460 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. 
В момента Bz е приблизително +2.5nT.

Днес и утре условията в близкото до Земята междупланет-
но пространство ще бъдат сравнително спокойни. На 29 април 
Земята ще пресече секторна граница на междупланетното 
магнитно поле (ММП). Във връзка с това днес и особено утре 
геомагнитната обстановка ще е почти или напълно спокойна. 
Слаба геомагнитна активност се очаква на 29 април. Тогава 
са възможни и планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен 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 около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес геомагнитната обстановка 
ще е между спокойна и смутена, утре тя ще е спокойна, а на  
29 април  - между  спокойна и активна. ../../PDF/SW-Warning.
pdf Вероятността за геомагнитни смущения на средни ши-
рини е по 10% на ден за днес и утре, а за 29 април тя е 30%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) e около и под 1% за днес и утре, а за 29 април тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 април) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-27 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

28 април 2016 г /11 ч 0 мин: Две слаби слънчеви изригва-
ния и местни геомагнитни смущения
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Рано тази сутрин имаше две слаби изригвания (C1.1 
и C1.8) чийто източник беше групата петна 2535. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток e около B3.0. Не са на-
блюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 5 регистрирани и една нова 
групи петна. Площите на петната в северното и южното полу-
кълбо изглеждат приблизително равни. В южното полукълбо 
са групите петна 2533, 2537 и ново регистрираната 2538. На 
север от екватора са групите 2535, 2536 и един нов център 
на петнообразуване, който е близо до североизточния край 
на слънчевия диск. Засега няма потенциални източници за 
изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X), 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 28 април 2016 г (SDO)



356

Боулдърското число е 86 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 90 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 70. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес ще бъде ниска, а утре и на 30 
април - между много ниска и ниска. Вероятността за изриг-
ване 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 април). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и на 30 април ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше леко завишена, намирайки се в диапазона 400 - 450 
km/s. В момента тя е приблизително 410 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  
се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. Преобладаваха 
отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на юг. В момента Bz е приблизително -1.5nT. Тази обстановка 
създаде условия за местни геомагнитни смущения, главно 
над полярните райони на Земята.

Днес и през по-голямата част от утрешния ден условията 
в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъдат 
сравнително спокойни. Утре привечер Земята ще пресече 
секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП) 
с преход „+/-“. На 30 април Земята ще бъде в сектор със зави-
шена скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчева 
коронална дупка с отрицателна полярност (CH HSS- ефект). 
Във връзка с това днес и утре геомагнитната обстановка ще е 
почти  или напълно спокойна. Слаба геомагнитна активност 
се очаква на 29 април. Тогава са възможни и планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). На 30 април се очаква слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения имаше само над отделни, главно полярни райони 
на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше 
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес геомагнитната обстановка 
ще е между спокойна и смутена, утре тя ще е между спокой-
на и активна, а на 30 април - между  смутена и слаба пла-
нетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***) . ../../PDF/
SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини е 10% за днес, 40% за утре, а за 29 април тя 
е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) e около и под 1% за днес, а за утре и за 30 ап-
рил тя е по 20% на ден. Вероятността за средна или мощна 
геомагнитна буря на средни ширини за днес е пренебрежима, 
а 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) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-28 /11 ч 0 мин (UT = 8 ч 0 мин)

29 април 2016 г /12 ч 15 мин: Прогноза за значителна 
геомагнитна активност на Великден

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера около обяд и рано след обяд имаше две слаби 
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импулсни изригвания (C1.7 и C1.9) чийто източник беше 
групата петна 2535. Моментите на техните максимални фази 
бяха съответно 11 ч 45 мин и 15 ч 45 мин българско време. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток e около B3.0. 
Анализът на коронографските изображения, получени от 
спътника SOHO от вчера сутринта показва, че двете  C-изриг-
вания, които станаха вчера рано сутринта в областта 2535 са 
били съпроводени от изхвърляния на коронална маса (CME). 
Твърде вероятно е изхвърлените от Слънцето плазмени обла-
ци  да достигнат до Земята в неделя (1 май).

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. По обща 
площ има слаб превес на петнообразуването в северното по-
лукълбо. В южното полукълбо са групите петна 2533 и 2537. 
Последната е близо до западния край на слънчевия диск и 
ще залезе в рамките на следващите 48 - 60 часа. На север от 
екватора са групите 2535, 2536 и ново регистрираната 2539. 
Засега няма потенциални източници за изригвания със средна 
или голяма мощност (класове M и X), както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 29 април 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 84 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 86 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 1 май ще бъде ни-
ска. 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 
април и 1 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 95, 
а на 1 май ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше между ниска и леко завишена, намирайки се в диапазона 
360 - 430 km/s с тенденция към плавно спадане. В момента тя 
е приблизително 390 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше слабо 
в диапазона между -2nT  и +3nT. В момента Bz е приблизител-
но +2nT. При тази почти спокойна обстановка в близкото до 
Земята междупланетно пространство не беше регистрирана 
някаква забележима геомагнитна активност.

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП ще оста-
нат в спокойните си диапазони до вечерта. Тогава се очаква 
Земята да пресече секторна граница на ММП с преход „+/-“. 
Обстановката ще се дестабилизира. Утре Земята ще навлезе 
в сектор с по-висока скорост на слънчевия вятър (до 500 - 550 
km/s), чийто източник е слънчевата коронална дупка CH75 
с отрицателна полярност. Нейното влияние ще започне да 
отслабва на 1 май, но тогава до Земята се очаква да достиг-
нат двата изхвърлени вчера от Слънцето плазмени облаци 
(CME). В резултат от това днес геомагнитната обстановка 
ще се активизира привечер като е възможна и планетарна 
геомагнитна суббуря (Kp=4). Утре вече ще има условия и 
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за слаба и дори средна планетарна геомагнитна буря (Kp=5 
или 6; бал G1 или G2) (***!!!***). Най-вероятно тази доста 
активна геомагнитна обстановка ще се запази и на 1 май.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
активна, а утре и на 1 май- между смутена и слаба планетар-
на геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини е по 40% на ден 
за днес и 1 май, а за утре тя е 35%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 20% на ден за 
днес, за утре и за 1 май. Вероятността за средна или мощна 
геомагнитна буря на средни ширини е по 5% на ден за всеки 
един от трите дни (29 и 30 април и 1 май).

В рамките на 3-дневната прогноза (29 април - 1 май) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-29 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

30 април 2016 г /12 ч 0 мин: Геомагнитната буря закъснява

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов 
поток бяха в границите на B-диапазона, а неговото средно 



361

ниво е около B2.5. Не са наблюдавани нови изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 регистрирани и една нова 
групи петна. По обща площ има слаб превес на петнообра-
зуването в северното полукълбо. В южното полукълбо са 
групите петна 2533 и 2537(залязваща). На север от екватора 
са групите 2535, 2536, 2539 + едно малко единично петно, 
разполагащо се североизточно от последната. Значителна 
динамика през последното денонощие показва областта 2536, 
но засега нейният магнитен клас си остава „бета“. Няма по-
тенциални източници за изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 30 април 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 82 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 98 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92.
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Слънчевата активност днес, утре и на 2 май 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 (30 април, 1 и 2 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 2 май ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше  в спокойния диапазон 330 - 380 km/s. В момента тя е 
приблизително 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -2nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
+4nT.

Днес се очаква Земята да попадне в зона на влияние на 
дълго живуща слънчева магнитна област (CIR), а след това 
и в сектор със завишена скорост на слънчевия вятър, чийто 
източник е слънчевата коронална дупка CH75 (CH HSS-
ефект). Утре до Земята ще достигнат два облака слънчева 
коронална маса (CME), изхвърлени от Слънцето сутринта 
на 28 април. Тенденция към успокояване на обстановката 
се очаква на 2 май. Ето защо днес след обяд се очаква ак-
тивизиране на геомагнитната обстановка, включително до 
ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) 
(***!!!***). Утре геомагнитната активност ще остане значи-
телна (по наше мнение отново може да има условия за слаба 
планетарна буря (Kp=5)). На 2 май ще има условия за местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, но 
като цяло обстановката ще се успокоява.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
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беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 

>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Днес и утре геомагнитната об-
становка ще е между спокойна и слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), а на 2 май тя ще е между 
спокойна и смутена. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е 40% за днес, 
30% за утре и 20% за 2 май. Вероятността за слаба геомаг-
нитна буря на средни ширини (K=5) е по 15% на ден за днес 
и утре и 5% за 2 май. 

В рамките на 3-дневната прогноза (30 април - 2 май) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-04-30 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

1 май 2016 г /11 ч 30 мин: Земята изглежда се размина с 
планетарна геомагнитна буря, но остава прогноза за геомаг-
нитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера около 13 ч 40 мин своя максимум достигна слабо 
изригване с мощностен показател C1.2. Негов източник беше 
областта 2539. Всички останали колебания на слънчевия 
рентгенов поток бяха в границите на B-диапазона, а неговото 
средно ниво е около B2.5. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 регистрирани групи петна. 
По обща площ преобладава петнообразуването в северното 
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полукълбо. В южното полукълбо остана само групата петна 
2533, а 2547 вече залезе. На север от екватора са групите 
2535, 2536, 2539 и ново регистрираната  2540. Областта 2535 
видимо отслабва, докато признаци на слабо усилване има 
при 2536 и 2539. Няма потенциални източници за изригвания 
със средна или голяма мощност (класове M и X), както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 01 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 82 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 87 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 94.

Слънчевата активност днес, утре и на 3 май 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 (1, 2 и 3 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
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ще е 90, а на 3 май ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 350 - 380 km/s. Имаше само две 
кратки покачвания до около 450 km/s. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 370 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -6nT  и +1nT. По обща про-
дължителност превес имаха периодите с отрицателни стой-
ности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В момента 
Bz е приблизително +1.5nT. Тази почти спокойна обстановка 
в близкото до Земята междупланетно пространство не доведе 
до някаква забележима геомагнитна активност.

Според Центъра за прогнози и космическото време в Боул-
дър днес все още е възможен слаб CH HSS- ефект свързан със 
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Това в съ-
четание с очакваното достигане до Земята на двата плазмени 
облака (CME) изхвърлени на 28 април от Слънцето би могло 
да доведе до слаба геомагнитна активност, включително и до 
планетарно геомагнитно смущение (суббуря) (Kp=4). Утре и 
на 3 май обстановката постепенно ще се успокои. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

 ../../PDF/SW-Warning.pdf Днес геомагнитната обстанов-
ка ще е между спокойна и активна, утре - между спокойна 
и смутена, а на 3 май ще е предимно спокойна. ../../PDF/
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SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини е 30% за днес, 20% за утре и 10% за 3 май. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 15%  за днес, 5% е за утре, а за 3 май е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-01 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

2 май 2016 г /11 ч 30 мин: Планетарна геомагнитна буря 
със средна мощност (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше две слаби изригвания с мощностни показатели 
C2.4 и C2.5. Техен източник беше областта 2539. Първото 
стана вчера по обяд и достигна максимума си в 12 ч 15 мин 
българско време. Второто стана снощи след полунощ като 
максималната фаза беше достигната в 2 ч 30 мин. Всички 
останали колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в 
границите на B-диапазона, а неговото спокойно („базисно“) 
ниво е около B1.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. По обща площ 
преобладава петнообразуването в северното полукълбо. В 
южното полукълбо остана само залязващата на запад група 
петна 2533. На север от екватора са групите 2535, 2536, 2539 
и 2540. Признаци за слабо нарастване се наблюдават при 
групите петна 2536 и 2539, докато останалите три области 
не показват промяна или бавно отслабват. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
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(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 02 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 76 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 88 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 4 май 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 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
ще е 95, а на 4 май ще нарасне до около 105. Това се свързва 
с очаквания утре изгрев на източния край на слънчевия диск 
на старата активна област 2529. На 18 април същата генерира 
единственото от началото на 2016г умерено мощно изригване 
(M6.7).
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
плавно нарасна от  380 - 390 km/s до около 450 - 460 km/s. 
Имаше само две кратки покачвания до около 450 km/s. В мо-
мента тя е приблизително 460 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в доста широк диапазон между -11nT и +5nT. По обща про-
дължителност превес имаха периодите с отрицателни стой-
ности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В момента 
Bz е приблизително -5nT. Плавното нарастване на скоростта 
на слънчевия вятър в съчетание с предимно отрицателните 
стойности на Bz подсказват, че прогнозираното за около ден 
- ден и половина по-рано активизиране на обстановката  в 
близкото до Земята междупланетно пространство все пак е 
факт, макар и със значително закъснение. Причината за това 
най-вероятно се дължи на значително отслабване и промя-
на на формата и размерите на слънчевата коронална дупка. 
Известен принос вероятно има и очакваното достигане до 
Земята на изхвърлените на 28 април от Слънцето плазмени 
облаци, макар че няма отчетливо видим ефект от това. Ак-
тивизирането на обстановката в околоземното космическо 
пространство доведе отначало до слаба, а късно през нощта 
и днес сутринта до значителна геомагнитна активност, вклю-
чително и планетарна геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***).

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат 
все още в активните си диапазони. Утре и на 4 май се очаква 
успокояване на обстановката. Днес все още ще има условия 
за планетарна геомагнитна буря в следобедните часове, 
включително и със средна мощност (Kp=6). Геомагнитната 
активност утре и на 4 май ще стихне. 
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, като достигна и до ниво на планетарна гео-
магнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***) 
тази сутрин между 6 и 9 ч българско време. През следващите 
часове се очаква да бъдат публикувани в Интернет снимки на 
наблюдавани полярни сияния. Над България геомагнитната 
обстановка остана спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

 ../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка утре 
и на 4 май ще е предимно спокойна. ../../PDF/SW-Warning.pdf 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за утре и за 4 май е по 10% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за утре и за 4 май  
е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-02 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/05/02 - 2016/05/09)

Волфовото число за седмицата 25 април - 1 май 2016 г е 
44+8/-21; по новата система 70+13/-34)

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 
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протонни (СЕЧ) ерупции е много ниска. 
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска 

и умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число 
са в границите от 10 до 40. Стойностите на../../SpW-Help/
Sunspots&W.html новото Международно число на слънчевите 
петна са около 1.5 пъти по-високи. 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 мега-
електронволта на геосинхронна орбита ще бъде нисък през 
по-голямата част от седмицата. Възможно е той да е завишен 
на 2 - 3 май. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
предимно между спокойна и смутена през по-голямата част 
от седмицата с изключение на понеделник (2 май), когато 
обстановката е активна, включително до планетарна геомаг-
нитна буря със средна мощност (Kp=6; G2).

От 30 април Земята се намира в сектор на междупланетно-
то магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 4 май.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-02 /16 ч 0 мин (UT = 13 h 0 min)

3 май 2016 г /11 ч 30 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
достигна 600 km/s. Нова геомагнитна буря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
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ниска. Вчера около обяд в областта 2540 имаше едно слабо 
изригване с мощностен показател C3.5. То достигна макси-
мума си в 11 ч 30 мин българско време. Всички останали 
колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на 
B-диапазона, а неговото спокойно („базисно“) ниво е около 
B2.5. (Данните са от датчика на спътника GOES-13. В мо-
мента няма данни от спътника GOES-15). Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (2535, 2536, 
2539 и ново регистрираната 2541). Всички те са в северното 
полукълбо. Групата петна 2533 вече е зад западния край на 
слънчевия диск, а 2540 изгуби петната си и в момента е само 
факелно поле. Признаци за слабо нарастване продължава да 
се наблюдават при група петна 2539. Тя е слаб потенциален 
източник на изригване от средния мощностен клас M. Няма 
потенциални източници за изригвания с голяма мощност 
(клас X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Всички реги-
стрирани области са от магнитен клас „бета“. 

 

Слънчевият диск на 03 май 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 75 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 70 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес, утре и на 5 май 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 

(3, 4 и 5 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 
105, а на 5 май ще е около 110. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
плавно нарасна от 450 km/s вчера по обяд до 600 km/s късно 
тази сутрин. В същото време концентрацията на частиците 
на слънчевия вятър спрямо вчера по обяд спадна около 10 
пъти Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в доста широк диапазон 
между -8nT  и +6nT. По обща продължителност превес имаха 
периодите с отрицателни стойности, т.е. Bz беше ориентирана 
предимно на юг. В момента Bz е приблизително +1.5nT. Тази 
картина много добре съответства на влияние на слънчева 
коронална дупка (CH HSS- ефект). Активната обстановка 
в околоземното космическо пространство беше причина за 
значителна геомагнитна активност, включително и за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) през 
изминалата нощ.

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще е завише-
на, но постепенно ще спада. Утре и на 5 май обстановката 
в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде 
предимно спокойна. Във връзка с това и геомагнитната об-
становка ще се успокои.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, като след полунощ между 0 и 3 ч българско 
време достигна и до ниво на слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над България по същото време 
геомагнитната обстановка беше смутена (а станция Панагю-
рище K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

 Геомагнитната обстановка утре и на 5 май ще е предимно 
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре и за 5 май е по 10% на ден. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за утре и за 
5 май е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-03 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

4 май 2016 г /14 ч 0 мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3.0. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани (2535, 2536, 
2539 и 2541) и една нова групи петна. Последната е на севе-
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роизточния край на слънчевия диск и изглежда, че е старата 
област 2529. Всички групи петна са в северното полукълбо. 
Областта 2539 е слаб потенциален източник за изригване от 
средния мощностен клас M. Няма потенциални източници за 
изригвания с голяма мощност (клас X), както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 04 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 57 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 72 
(по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес, утре и на 6 май 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 

(4, 5 и 6 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 
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105, а на 6 май ще е около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
плавно спадна от около 550 km/s вчера по обяд до 450 km/s в 
момента. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в тесен диапазон между 
-2nT и +4nT. В момента Bz е приблизително +2.5nT. 

Обстановката в близкото до Земята междупланетно прос-
транство днес, утре и на 6 май ще продължи да се успокоява. 
Утре и на 6 май скоростта на слънчевия вятър ще бъде около и 
под 400 km/s. Това предполага, че геомагнитната обстановка в 
рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 май) ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка 
днес, утре и на 6 май ще е предимно спокойна. ../../PDF/
SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за всеки един от трите дни е по 10% на ден. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е около и под 1% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-04 /14 ч 0 мин (UT = 11 ч 30 мин)

5 май 2016 г /13 ч 15 мин: Спокойно „космическо време“ 
днес и утре. Слънчевите коронални дупки CH77 и CH78
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше две изригвания от слабия клас C с мощностни 
показатели съответно C1.3 и C1.7. Те достигнаха максимал-
ните си фази съответно вчера след обяд в 16 ч 45 мин и през 
нощта в 2 ч 40 мин българско време. Източник на първото 
беше областта 2535, а на второто – ново регистрираната об-
ласт 2542 (старата 2529). Първото изригване бе съпроводено 
от радио избухване от II тип. Облакът изхвърлена коронална 
маса (CME) се движи силно встрани от Земята и няма да дос-
тигне нашата планета. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток е около B2.5. Не са наблюдавани някакви изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Двете големи коронални дупки CH77 и CH78 са най-инте-
ресните наблюдавани структури върху ултравиолетовите из-
ображения от камерата AIA на борда на спътника SDO (Solar 
Dynamics Observatory). И двете са източници на слънчев вятър 
с разредена плътност и висока скорост (CH HSS-ефект). На 
7 май Земята ще навлезе в сектора с ускорен слънчев вятър, 
свързан с CH77, а към средата на следващата седмица - в 
съответната зона на значително по-голямата коронална дуп-
ка CH78. Двете зони и особено втората (CH78) се очаква да  
бъдат свързани със значителна геомагнитна активност.

 

Слънчеви коронални дупки на 7 май 2016 г (SDO/AIA)



377

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна (2535, 2536, 
2539, 2541 и ново регистрираната 2542). Последната е на 
североизточния край на слънчевия диск и е всъщност старата 
област 2529. Всички групи петна са в северното полукълбо. 
Областта 2539 е слаб потенциален източник за изригване от 
средния мощностен клас M. Към настоящия момент струк-
турата на областта 2542 все още не се вижда добре и поради 
това не може надеждно да бъде оценен нейният еруптивен 
потенциал. Засега се счита, че няма  потенциални източници 
за изригвания с голяма мощност (клас X), както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 05 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 60 
(по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 90.
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Слънчевата активност днес, утре и на 7 май ще бъде 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 (5, 6 и 7 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 7 май ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие  скоростта на слънчевия вятър  
продължи плавно да спада и от около 450 - 460 km/s вчера 
по обяд в момента е приблизително 380 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в много тесен диапазон между -2nT и +2nT през 
по-голямата част от последните 24 часа. През последните 
няколко часа колебанията обаче значително нараснаха и бяха 
в интервала между -6nT и +6nT. В момента Bz е приблизи-
телно -5.5nT. 

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупла-
нетно пространство ще бъде предимно спокойна. Активизира-
не се очаква на 7 май, когато Земята ще навлезе в зона с висока 
скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата 
коронална дупка CH77. Ето защо се очаква, че днес и утре 
геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна, а на 
7 май ще има условия за планетарни геомагнитни смущения 
(суббури) (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.
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 ../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка днес 
и утре ще е предимно спокойна, а на 7 май - между спокойна 
и активна. ../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за геомаг-
нитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 10% 
на ден, а за 7 май е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% на ден за днес 
и утре, 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) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-05 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин )

6 май 2016 г /13 ч 15 мин: Слаба геомагнитна активност 
се очаква през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток 
бяха в рамките на B-диапазона. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B2.0-B2.5. Не са наблюдавани из-
хвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (2536 (заляз-
ваща), 2539, 2541 и 2542). Всички групи петна са в северното 
полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със 
средна или голяма мощност (класове M и X), както и за про-
тонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 06 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 56 
(по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 8 май 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 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 8 май ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 360 - 420 km/s. В момента е приблизително 
400 km/s.  Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
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магнитно поле (ММП) се колебаеше в сравнително широк 
диапазон между -8nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
-5nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде сравнително спокойна. Утре обаче 
Земята ще попадне първоначално в зоната на действие на 
дълго живуща слънчева магнитна област (CIR), а след това 
на слънчевата коронална дупка CH77, която е с положителна 
полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне и ще 
остане завишена и на 8 май. По тази причина утре и на 8 май 
ще има условия за планетарни геомагнитни смущения.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в следно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения бяха регистрирани над отделни станции 
на високи ширини. Над България геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

 ../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка днес 
ще е предимно спокойна, утре - между спокойна и активна, а 
на 8 май - между смутена и активна. ../../PDF/SW-Warning.pdf 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 10%, а за утре и за 8 май е по 30% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е около 
и под 1% за днес, 5% - за утре, а за 8 май е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-06 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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7 май 2016 г /13 ч 15 мин: Значителна геомагнитна актив-
ност в рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 май)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток 
бяха в рамките на B-диапазона. Средното му ниво е около 
B2.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна (2536 (на за-
падния лимб), 2541 и 2542). Всички групи петна са в север-
ното полукълбо. Областта 2539 загуби своите петна и вече 
съществува като факелно поле. Няма потенциални източници 
за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и 
X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 07 май 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 34 
(по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 89.

Слънчевата активност днес, утре и на 9 май 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 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 9 май ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на дълго живуща слънчева магнитна област 
(CIR) и слънчевата коронална дупка CH77 с положителна 
полярност през скоростта на слънчевия вятър нарасна от 420 
km/s вчера след обяд до 540 - 550 km/s снощи около полу-
нощ. След това тя започна постепенно да спада и в момента 
е приблизително 480 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) вчера след обяд се 
колебаеше в доста широк диапазон (между -10nT и +5nT). 
Привечер амплитудата на колебанията спадна в предела на 
2-3 nT около нулата. В момента Bz е приблизително  -2.5nT. 
Тази активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство създаде условия за слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) .

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земя-
та ще остане завишена. Временно тя ще спадне утре, но ще 
все пак ще остане леко завишена. На 9 май Земята отново ще 
попадне първоначално в зоната на действие на следващата 
дълго живуща слънчева магнитна област (CIR), а след това и 
на слънчевата коронална дупка CH78, която е с отрицателна 
полярност. Скоростта на слънчевия вятър отново ще тръгне 
нагоре. По тази причина днес и на 9 май ще има условия за 



384

слаба планетарна геомагнитна буря, а утре- за геомагнитни 
смущения (суббури) (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и достигна снощи между 21 и 24 ч българско 
време до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***), а между 3 и 6 ч - до планетарна суббуря 
(Kp=4). Над България геомагнитната обстановка беше сму-
тена (местна суббуря) между 3 и 6 ч днес призори.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка утре 
ще е между спокойна и активна, а на 9 май - между смутена 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
../../PDF/SW-Warning.pdf Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини за утре е 30%, а за 9 май е 40%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) е 5% за днес, 10%- за утре, а за 9 май е 30%. Вероят-
ността за средна или  мощна геомагнитна буря на средни 
ширини е около и под 1% за днес и утре, а за 9 май тя е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-07 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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8 май 2016 г /11 ч 0 мин: Мощна планетарна геомагнитна 
буря (Kp=7;G3)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в 
рамките на B-диапазона. Вчера рано вечерта в района на гру-
пата петна 2541 имаше слабо изригване. Неговата максимална 
фаза (C1.9) беше достигната в 20 ч 4 мин българско време. 
Вчера късно след обяд в североизточната част на слънчевия 
диск бяха наблюдавани две избухвания на протуберанси. Те 
започнаха почти едновременно около 18 ч 15 мин българско 
време. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса (CME). 
Движението на веществото е ориентирано предимно на 
североизток спрямо Земята, но е възможно то частично да 
засегне и нашата планета след 2 - 3 дни. В момента данните 
се анализират. Други изхвърляния на коронална маса (CME) 
са регистрирани на западния край на слънчевия диск, но за 
тях е сигурно, че не се движат по посока на Земята.

Голямата слънчева при екваториална коронална дупка 
CH78 с отрицателна полярност вече е в геоефективна пози-
ция. Тя стана причина за мощната планетарна геомагнитна 
буря (Kp=7; G3) (***!!!***), която е в ход в момента. 

 

Слънчеви коронални дупки на 8 май 2016 г (SDO/AIA)
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На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и една нова 
групи петна. Регистрираните групи 2541 и 2542 са в север-
ното полукълбо. По обща площ те са значително по-големи 
от новата група петна, която е в южното полукълбо. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 08 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 43 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 28 - 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 10 май 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 (8, 9 и 10 май). Слънчевият радио индекс 
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F10.7 утре и на 10 май ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на дълго живуща слънчева магнитна област 
(CIR) и слънчевата коронална дупка CH78 с отрицателна  по-
лярност през изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър нарасна от 420 km/s вчера късно след обяд до 540 - 550 
km/s тази сутрин. В момента тя е приблизително 540 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) след полунощ обърна трайно посоката си на юг 
и достигна максимални отрицателни стойности до -12nT. В 
момента Bz е приблизително  -0.2nT. Тази активна обстановка 
в близкото до Земята междупланетно пространство създаде 
условия мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3) 
(***!!!***). 

Днес, утре и на 10 май Земята ще продължи да бъде в 
сектор с висока скорост на слънчевия вятър и предимно от-
рицателни стойности на Bz. Това ще поддържа условията за 
значителна, а на моменти и мощна геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и днес късно през нощта и призори достигна 
до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***). По-късно тази сутрин между 6 и 9 ч 
българско време тя достигна до ниво на мощна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=7; G3) (***!!!***). Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена (местна суббуря; 
K=4) между 3 и 6 ч днес призори, а през следващите три часа 
активността достигна до местна буря със средна мощност 
(K=6). Текущите данни от спътниците на полярни орбити 
POES показват, че над Арктика и Антарктика в момента има 
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мощна аврорална активност.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 

>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка утре 
и на 10 май ще е между смутена и слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). ../../PDF/SW-Warning.pdf 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за утре и за 10 май е по 40% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за утре и за 10 
май е по 30% на ден. Вероятността за средна или мощна 
геомагнитна буря на средни ширини за утре и за 10 май е по 
5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-08 /11 ч 0 мин (UT = 8ч 0 мин)

9 май 2016 г /10 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
достигна и надхвърли 700 km/s. Планетарната геомагнитна 
буря продължи над едно денонощие.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Единственото по-значително явление е суб-
изригване с мощностен показател около B8-B9, което стана 
тази сутрин в 8 ч 20 мин българско време. Предполагаем 
източник на явлението е или нов активен център близо до 
североизточния край на слънчевия диск или е факелната 
област 2541. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 
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На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и една нова 
групи петна. Групата 2542 + новата нерегистрирана група са 
в северното полукълбо. На юг от екватора е регистрираната 
вчера група петна 2543. По обща площ преобладават петна-
та в северното полукълбо. Няма потенциални източници за 
изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X), 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 09 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 42 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 46 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 май 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 (9, 10 и 11 май). Слънчевият радио индекс 
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F10.7 утре ще бъде 85, а на 11 май ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH78 с отри-
цателна полярност през изминалото денонощие скоростта на 
слънчевия вятър беше висока и през цялото време се намира-
ше в диапазона между 500 и 700 km/s. Около полунощ за крат-
ко тя достигна 720 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 580 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в широк диапазон между -10nT и +10nT. Силно преобладаваха 
периодите с отрицателни стойности, т.е. Bz беше ориентирана 
предимно на юг. В момента Bz е приблизително -1.5nT. Тази 
активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство поддържаше непрекъснато условия за сериоз-
на геомагнитна активност, а днес сутринта имаше и мощна 
планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3) (***!!!***). 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в близкото до 
Земята междупланетно пространство ще остане активна. На 
11 май влиянието на слънчевата коронална дупка CH78 ще 
започне да отслабва и обстановката бавно ще се успокои. Ето 
защо днес, утре и на 11 май условията  за значителна  геомаг-
нитна активност ще се запазят. Днес и утре са възможни и 
нови периоди със средна или мощна планетарна геомагнитна 
буря (Kp=>6; бал G2 или G3) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие  геомагнитната обстановка 
остана активна. Планетарната геомагнитна буря продължи без 
прекъсване общо 27 часа и късно през нощта и днес призори 
отново достигна до ниво на мощна планетарна геомагнитна 
буря (Kp=7; G3) (***!!!***) По-късно тази сутрин между 6 
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и 9 ч българско време тя отслабна до планетарна суббуря 
(Kp=4) ../../PDF/SW-Warning.pdf. Над България геомагнитната 
обстановка се активира до местна слаба буря (K=5) снощи 
между 0 и 3 ч, а през следващите три часа тя слезе до субу-
бря (K=4). Над полярните и субполярни райони на Земята е 
наблюдавана мощна аврорална активност.

 

Красиво сияние над провинция Онтарио (Канада)
на 9 май 2016 г (снимка: Брайън Друр)(solarhaam.net)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

 ../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка утре 
ще е между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***), ../../PDF/SW-Warning.pdf На 11 май тя 
ще е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 40%, а за 11 май тя е 
30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ши-
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рини (K=5) за утре е 30%, а за 11 май тя е 10%. Вероятността 
за средна или мощна геомагнитна буря на средни ширини за 
утре е 5%, а за 11 май е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

Небето над Стара Загора в момента е покрито с облаци. 
Най-вероятно ни очаква поредният дъждовен след обяд. 
Това означава, че няма да можем да наблюдаваме пасажа на 
Меркурий „на живо“ през телескоп. Все пак обаче остава 
възможността да наблюдаваме това явление онлайн от други 
части на света, включително и от борда на спътника SDO 
(където гарантирано облачността няма как да пречи!). 

Тук е нашата тематична уеб-страница!...
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-09 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/05/09 - 2016/05/16)

Волфовото число за седмицата 2 - 8 май 2016 г е 35+10/-
10; по новата система 70+13/-34)

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 много ниска. 

Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и 
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в 
границите от 10 до 40. Стойностите на новото Международно 
число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съ-
ответният американски петнообразувателен индекс (Боулдър-
ското число) е близък по стойност до новото Международно 
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число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-

електронволта на геосинхронна орбита ще бъде завишен през 
цялата седмица. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще близо до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде ак-
тивна, включително до ниво на средна или мощна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) на 9 и 10 май. 
През останалите дни от седмицата геомагнитната обстановка 
ще е между спокойна и смутена.

От 6 до 8 май Земята се намираше в сектор на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече 
на 9 май.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-09 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

10 май 2016 г /14 ч 45 мин: Геомагнитната активност 
стихва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 7 - 8 суб-изригване от мощностния клас 
B. До този момент не са установени изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

Едно избухване на протуберанс вчера след обяд  в района 
на факелното поле 2541 е било свързано с B9-(суб) изригване 
и евентуално и с изхвърляне на коронална маса (CME). Дори 
и да е имало такова явление обаче, то е било пропуснато от 
екипа, който се занимава с коронографските изображения от 
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спътника SOHO, тъй като по това време той бил ангажиран с 
наблюдение на пасажа на Меркурий. Привечер е наблюдавано 
друго избухване на протуберанс в северното полукълбо, но 
близо до центъра на слънчевия диск. Това явление изглежда 
е било съпроводено от изхвърляне на коронална маса (CME). 
Дали обаче плазменият облак ще достигне Земята все още не 
е ясно. В момента данните се анализират.

На слънчевия диск се виждат 3 регистрирани и една нова 
групи петна. Групата 2542 и регистрираната вчера 2544 са 
в северното полукълбо. На юг от екватора са групата 2543 
и новата малка група петна, която все още няма номер. По 
обща площ преобладават петната в северното полукълбо. 
Групата петна 2542 е от магнитен клас „бета-гама“. Тя обаче 
до момента е напълно спокойна. Счита се, че засега няма  
потенциални източници за изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 10 май 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 69 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 72 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 12 май 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 (10, 11 и 12 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 12 май ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър показва тенденция към бавно спадане (от 650 до 580 
km/s). В момента тя е приблизително 580 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
намали амплитудата на своите колебания, които бяха в срав-
нително тесен интервал (между -5nT и +5nT). Преобладаваха 
отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на юг. Тази сравнително активна обстановка създаде условия 
на два пъти през последните 24 часа за планетарни геомаг-
нитни смущения (Kp=4).

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство  ще остане все още активна. Скоростта на 
слънчевия вятър все още ще е над 500 km/s, а стойностите на 
Bz ще са предимно отрицателни. Утре и на 12 май обстанов-
ката постепенно ще се успокоява. Едновременно с това ще 
намалява и вероятността за геомагнитни бури и смущения.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка ос-
тана  смутена. Планетарни геомагнитни смущения (суббури) 
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имаше на два пъти - веднъж снощи между 21 и 3 ч българ-
ско време, а вторият път - рано сутринта между 6 и 9 ч. Над 
България снощи между 21 и 3 ч геомагнитната обстановка 
също беше смутена (за Панагюрище K=4). Над полярните и 
субполярни райони на Земята имаше аврорална активност.

 

Сияние над щата Вашингтон (САЩ) на 10 май 2016 г 
(снимка: Кристофър Терън)(solarhaam.net)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

 ../../PDF/SW-Warning.pdf Геомагнитната обстановка днес 
ще е между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***),../../PDF/SW-Warning.pdf. Утре тя ще 
е между спокойна и активна, а на 12 май - между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре е 35%, а за 12 май тя е 25%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес 
е 25%, за утре е 15%, а за 12 май тя е 5%. Вероятността за 
средна или мощна геомагнитна буря на средни ширини за 
днес е 5%, а за утре и за 12 май е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
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бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

ПАСАЖЪТ НА МЕРКУРИЙ ПРЕД ДИСКА НА СЛЪН-
ЦЕТО НА 9 МАЙ 2016 г

(публикувано на 10 май 2016г)
Както съобщихме в редовния бюлетин за вчерашния ден 

(9 май) през голяма част от вчерашния ден небето над Стара 
Загора беше покрито с облаци. По-значителни разкъсвания 
на облачността, включително на моменти до слънчево време, 
имаше след обяд между 15 и 16 ч. Тогава стана възможно 
наблюдаването на пасажа на Меркурий „на живо“. Нашият 
колега Милен Минев  използва тези благоприятни условия 
и направи макар и малък брой, но все пак успешни снимки 
с помощта на 25-сантиметровия „Celestron“ на Народната 
астрономическа обсерватория „Ю. Гагарин“. Очаква се те да 
бъдат публикувани във Фейсбук - страницата на обсервато-
рията. Тук публикуваме анимационно GIF- изображение по 
снимки в бяла светлина, получени с помощта на спътника 
SDO.

Пасаж на Меркурий пред диска на Слънцето на 9 май 
2016 г (SDO)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-10 /14 ч 45 мин (UT = 11 ч 45 мин)
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11 май 2016 г /13 ч 0 мин: Слънчевата активност е много 
ниска. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
много слаби и в рамките на B-диапазона. Неговото средно 
ниво е около B3.0. Не са установени изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Групите 2542 
и 2544 са в северното полукълбо. На юг от екватора са гру-
пите петна 2543 и регистрираната вчера 2545. По обща площ 
преобладават петната в северното полукълбо. Групите петна 
2542 и 2544 са от магнитен клас „бета-гама“. Те са слаби по-
тенциални източници за изригвания от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 11 май 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 70 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 77 
(по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 90.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 май ще бъде 
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) еруп-
ция е пренебрежима за всеки един от трите дни (11, 12 и 13 
май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 95, а на 13 
май ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
продължи с низходящата тенденция и от 600 km/s вчера около 
обяд, днес по обяд тя вече е около 500 km/s. В момента ско-
ростта на слънчевия вятър е приблизително 485 km/s. Верти-
калната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) беше в диапазона между -6nT и +2nT). Преобладаваха 
отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предим-
но на юг. Тази все още слабо активна обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство създаде условия за 
местни геомагнитни смущения (Kp=4)предимно над станции, 
разположени в полярните и субполярни райони на Земята.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство  ще остане слабо активна поради все още зна-
чителното влияние на слънчевата коронална дупка CH78, но с 
тенденция към успокояване. Утре обстановката ще продължи 
да се успокоява, а на 13 май се очаква да е почти спокойна. Във 
връзка с това в рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 май) 
ще намалява и вероятността за геомагнитни бури и смущения.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Имаше местни 
геомагнитни смущения главно над някои полярни и субполяр-
ни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
активна, а утре и на 13 май тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 30%, за утре е 25%, а за 13 май тя е 15%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 
15%, а за утре и за 13 май тя е по 5% на ден.  

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-11 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

12 май 2016 г /12 ч 45 мин: Почти спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Областта 2542 генерира няколко суб-изригвания 
от мощностния клас B. Най-забележимото сред тях беше с 
показател B8. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е 
около B2.5. През последните 24 часа са наблюдавани няколко 
избухвания на протуберанси в западната част на слънчевия 



401

диск, но не са установени изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Групите 
2542 и 2544 са в северното полукълбо. На юг от екватора са 
групите петна 2543 и 2545. Площите на петната в северното 
и южното полукълбо изглеждат почти равни. Групите петна 
2542 и 2544 са от магнитен клас „бета-гама“. Те са слаби по-
тенциални източници за изригвания от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 12 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 72 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 83 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 май ще бъде 
между много ниска и  ниска. Вероятността за изригване от 
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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 (12, 13 
и 14 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 14 май 
ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър продължи с низходящата тенденция и от 500 km/s вчера 
около обяд, днес по обяд тя вече е около 400 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 410 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше в тесния диапазон между 3nT и +2nT. В 
момента Bz e приблизително -2.5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада. 
Утре и на 14 май обстановката в близкото до Земята меж-
дупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Във 
връзка с това днес все още ще са възможни местни геомаг-
нитни смущения. Утре и на 14 май геомагнитната обстановка 
ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
смутена, а утре и на 14 май тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, 
за утре е 10%, а за 13 май тя е 5%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 5%, а за 
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утре и за 14 май тя е около и под 1% на ден.  
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 май) потокът на 

слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-12 /12 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

13 май 2016 г /13 ч 1 5мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Областта 2542 генерира 3 - 4 суб-изригвания от 
мощностния клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток е около B2.5. Снощи между 22 и 23 ч българско време 
при наземни наблюдения от Астрономическата обсерватория 
на ВВС на САЩ е регистрирано избухване на протуберанс в 
северозападната част на слънчевия диск. Върху получените 
коронографски изображения от спътника SOHO през следва-
щите часове обаче не се виждат някакви забележими следи 
от изхвърляне на коронална маса (CME). Не са установени 
и някакви други изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Групите 2542 
и 2544 са в северното полукълбо. На юг от екватора са гру-
пите петна 2543 и 2545. Площите на петната в северното и 
южното полукълбо изглеждат почти равни. Областта 2542 е 
от магнитен клас „бета-гама“. От друга страна структурата 
на областта 2543 претърпя известна деградация и тя преми-
на обратно от клас „бета-гама“ в клас „бета“. Въпреки това 
областта 2543, както и 2542 си остават слаби потенциални 
източници за изригвания от средния мощностен клас M. Дру-
гите две области (2544 и 2545) са почти спокойни и в процес 
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на бавно отслабване. Няма потенциални източници за големи 
изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 13 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 77 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92.

Слънчевата активност днес, утре и на 15 май 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 (13, 14 
и 15 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 95, а на 
15 май ще е около 100.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър продължи да спада и се намираше в спокойния диапазон 
350 - 400 km/s. В  момента скоростта на слънчевия вятър  е 
приблизително 350 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше постоянна и 
съвсем близо до 0 от вчера по обяд до около 6 ч българско 
време тази сутрин. След това стойностите бавно започнаха 
да слизат под нулата. В момента Bz e приблизително -3.5nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупла-
нетно пространство ще бъде предимно спокойна и геомагнит-
ната обстановка също ще бъде (почти) спокойна. На 15 май 
Земята ще попадне в зоната на влияние на приекваториалната 
периферия на слънчевата коронална дупка CH79. която е с 
положителна полярност и геомагнитната активност слабо 
ще нарасне.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре ще е предимно 
спокойна, а на 15 май тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес и за утре е по 5% на ден, а за 15 май тя е 25%. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 
за днес и за утре е около и под 1% на ден, а за 15 май е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
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буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-13 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

14 май 2016 г /12 ч 15мин: Нов голям активен център на 
източния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше десетина суб-изригвания от мощностния 
клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
B3.5. Две изчезвания на протуберанси - влакна (DSF-явления) 
бяха наблюдавани вчера рано след обяд в северозападната 
част на слънчевия диск. Това е индикация за тяхното избух-
ване. До този момент обаче не са установени някакви забе-
лежими изхвърляния на коронална маса (CME), свързани с 
тези явления. Други изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята също не са регистрирани.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани и една нова 
групи петна. Групите 2542 и 2544 са в северното полукълбо. 
На юг от екватора са групите петна 2543, 2545 и един нов 
център на петнообразуване, който вече се вижда на източния 
край на слънчевия диск, близо до екватора. С отчитането на 
този център площта на петната в южното полукълбо е по-го-
ляма от тази в северното. Двете области 2542 и 2543, които 
са от магнитен клас „бета“ си остават  слаби потенциални 
източници за изригвания от средния мощностен клас M. 
Няма потенциални източници за големи изригвания от клас 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Известна неопределе-
ност създава новият петнообразувателенн център на източния 
край на слънчевия диск, тъй като засега няма яснота относно 
неговата магнитна структура и еруптивен потенциал.
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Нов активен център на източния край на слънчевия 
диск на 14 май 2016 г (SDO/HMI)

 

Слънчевият диск на 14 май 2016 г (SDO)
Боулдърското число е 76 (по данни от снощи). Новият 
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Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 82 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 96.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 май 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 (14, 15 
и 16 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 май 
ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър се колебаеше много слабо в диапазона 340 - 370 km/s. В  
момента тя е приблизително 350 km/s. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше 
в интервала между -5nT и +2nT. По обща продължителност 
преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориен-
тирана предимно на юг. В момента Bz e приблизително -1nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде предимно спокойна и геомагнитната 
обстановка също ще бъде (почти) спокойна. Утре Земята ще 
пресече секторна граница на ММП с преход „-/+“, а след това 
на 16 май тя ще попадне в зоната на влияние на слънчевата 
коронална дупка CH79, която е с положителна полярност. Ето 
защо геомагнитната обстановка утре ще се дестабилизира 
като са възможни и планетарни геомагнитни смущения (суб-
бури) (Kp=4). На 16 май геомагнитната активност ще нарасне 
още и ще има условия и за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения бяха регистрирани само над отделни райони на Зе-
мята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес ще е предимно спокойна. 
Утре тя ще е между спокойна и смутена, а на 16 май ще е 
между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е 5%, за утре е 20%, а за 16 май тя 
е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) за днес е около и под 1%, за утре е 5%, а за 16 
май е тя е 25%. Вероятността за средна или мощна геомаг-
нитна буря на средни ширини (K=6 или 7) за днес и утре е 
пренебрежима, а за 16 май тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-14 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

15 май 2016 г /13 ч 30 мин: Серия слаби слънчеви изриг-
вания от активната област AR12543 (2543)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше 7 - 8 изригвания от слабия мощностен клас C. 
Почти всички те станаха в областта на групата слънчеви петна 
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2543, а едно в областта 2544. Сред тях се откроява импулсно 
изригване в областта 2543 с показател C8.4, което стана вчера 
след обяд в 14 ч 28 мин българско време. През последните 
няколко часа „базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток 
нарасна значително и в момента е около B7. Не са установени 
някакви забележими изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Групите 2542 
и 2544 са в северното полукълбо. На юг от екватора са гру-
пите петна 2543, 2545 и голямото единично петно 2546. То 
е близо до екватора и до източния край на слънчевия диск. 
Общата площ на петната в южното полукълбо е по-голяма от 
тази в северното. През последното денонощие се наблюдава 
нарастване на групата петна 2544. Тя, заедно с 2542 и 2543 
са слаби потенциални източници за изригвания от средния 
мощностен клас M. Няма потенциални източници за големи 
изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 15 май 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 88 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 84 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 102.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 май ще бъде ни-
ска. 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 (15, 16 и 17 май). Слънчевият радио 
индекс F10.7 ще е около 100, а на 17 май ще спадне до 95. 
Очакването за спад на слънчевата активност е свързано със 
залеза на групите петна 2542 и 2543 през следващите 48 часа 
зад западния край на слънчевия диск.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 300 - 490 km/s, като след 20 ч българско вре-
ме снощи показва добре изразена тенденция към нарастване. 
В момента обаче тя е приблизително 390 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се променяше по доста сложен начин в широк диапазон меж-
ду -12nT и +10nT. По обща продължителност преобладаваха 
отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на юг. В момента Bz e приблизително +6nT. Тази обстановка 
създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) 
предимно над някои полярни и субполярни райони на Земята.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланет-
но пространство ще бъде активизирана поради очакваното 
пресичане от нашата планета на секторна граница на ММП 
с преход „-/+“. След това тя ще попадне в зоната на влияние 
на слънчевата коронална дупка CH79, която е с положителна 
полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне до 570 - 
580 km/s. При тази обстановка днес са възможни местни, а по 
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наше мнение и планетарни геомагнитни смущения (суббури) 
(Kp=4). Утре геомагнитната активност ще нарасне още и ще 
има условия и за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Тенденция към успокояване на геомагнитната 
обстановка ще се прояви на 17 май, когато Земята ще започне 
да излиза от зоната на влияние на короналната дупка CH79.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения бяха регистрирани само над отделни райони на Зе-
мята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около оби-
чайния фон.

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
смутена или активна. Възможно е и планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4) както и местни слаби геомагнитни бури 
(K=5). Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а на 17 май - между смутена и активна. Вероятността за гео-
магнитни смущения на средни ширини за днес е 20%,а за 
утре и за 17 май тя е по 40% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 5%, за 
утре е 25%, а за 17 май тя е 20%. Вероятността за средна или 
мощна геомагнитна буря на средни ширини (K=6 или 7) за 
днес е пренебрежима, а за утре и за 17 май тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-15 /13 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)
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16 май 2016 г /12 ч 30 мин: Продължително C3.4 изригва-
не в областта AR12544 предизвика изхвърляне на коронална 
маса (CME)и слаба протонна (СЕЧ) ерупция

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше 8 - 10 изригвания от слабия мощностен клас C. 
Източникът им беше разрастващата се област 2544. Най-инте-
ресното сред тях беше продължителното C3.4, което достигна 
максимума вчера около 18 ч българско време. Около един 
час след това спътникът GOES-13 регистрира нарастване на 
потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) до ниво, приблизително 8 - 10 пъти над обичайния 
фон. Тази стойност все пак е доста под прага (S1) за слаба 
радиационна буря. Това е доказателство, че малко преди това 
е имало слънчева протонна (СЕЧ) ерупция, съпровождаща 
споменатото C3.4 изригване. Изглежда, че същото е станало 
причина и за дестабилизация и ерупция на протуберанс, 
разположен югозападно от областта 2544. През последните 
няколко часа „базисното“ ниво на слънчевия рентгенов по-
ток е около B3. Все още няма публикуван резултат относно 
движението на облака изхвърлена коронална маса (CME) от 
C3.4  изригването. По наше мнение той ще засегне Земята с 
периферията си най-вероятно на 19 май.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Групите 2542 и 
2544 са в северното полукълбо. На юг от екватора са групите 
петна 2543, 2545 и 2546. Общата площ на петната в южното 
полукълбо е по-голяма от тази в северното. Областите 2542 
и 2543 ще се скрият зад западния край на слънчевия диск в 
рамките на следващите 24 часа, а до 36 - 48 часа  ще залезе 
и областта 2545. Групата петна 2546 е доста голяма по площ 
(около 400 милионни части от слънчевия диск), но е спокой-
на. През последното денонощие продължи нарастването на 
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групата петна 2544. Нейният магнитен клас се усложни и в 
момента е „бета-гама“. Тя е  потенциален източник за изриг-
вания от средния мощностен клас M, а така също и за нови 
протонни (СЕЧ) ерупции. Няма потенциални източници за 
големи изригвания от клас X. 

 

Слънчевият диск на 16 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 78 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 72 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 103.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 май ще бъде ни-
ска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M 
е по 15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X 
е пренебрежима за всеки един от трите дни (16, 17 и 18 май). 
Вероятността за нова протонна (СЕЧ) ерупция по наша груба 
оценка е средно по 10% на ден. Тя е свързана преди всичко с 
областта 2544. Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 18 
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май ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята пресече секторна 
граница на междупланетното магнитно поле (ММП) с преход 
„-/+“ и навлезе в зоната на влияние на слънчевата коронална 
дупка CH79. В резултат от това скоростта на слънчевия вятър 
нарасна от 400 до около 500 km/s, в момента е приблизително 
480 km/s. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) се променяше по доста сложен 
начин в широк диапазон между -10nT и +8nT. В момента Bz 
e приблизително -3nT. Тази сравнително активна обстановка 
създаде условия за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
снощи между 21 и 24 ч българско време.

За днес се очаква скоростта на слънчевия вятър да нарасне 
още и да достигне 550 - 600 km/s. Тя ще остане завишена и 
утре през първата половина на деня. След това поради от-
слабване на CHHSS- ефекта от слънчевата коронална дупка 
CH79 скоростта на слънчевия вятър ще започне да отслабва. 
Ето защо днес е възможна значителна геомагнитна активност, 
като включително ще има условия и за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и на 18 май 
геомагнитната обстановка ще се успокоява.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение суббуря 
(Kp=4) беше регистрирано снощи между 21 и 24 ч българ-
ско време. Над България геомагнитната обстановка беше 
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита нарасна около 
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8 - 10 пъти спрямо обичайния фон снощи рано вечерта, но 
остана под прага S1 за слаба радиационна буря. След това 
започна да спада. В момента СЕЧ-потокът е все още около 
2 - 3 пъти над фона. 

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна и активна, а на 18 май тя ще е между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за днес и утре е по 40% на ден, а за 18 май 
тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) за днес е 25%, за утре е 20%, а за 18 май тя е 
5%. Вероятността за средна или мощна геомагнитна буря на 
средни ширини (K=6 или 7) за днес и за утре е по 5% на ден, 
а за 18 май тя е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-16 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин 

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/05/16 - 2016/05/23)

Волфовото число за седмицата  02 - 08 май 2016 г е 35+10/-
10; по новата система 70+13/-34)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е между ниска и умерена. Веро-
ятността за протонни (СЕЧ) ерупции е ниска. Вероятността 
за големи изригвания от клас X е много ниска. По високата 
еруптивна активност е свързана главно с развитието на ак-
тивната област AR12544 (2544).

Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Про-
гнозираните стойности на Волфовото число са в границите 
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от 20 до 50. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геосинхронна орбита ще бъде предимно 
между нисък и умерен. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде предимно близо до обичайния фон. Той е 
леко завишен (около 2 - 3 пъти спрямо фона) днес (16 май). 
Вероятността за радиационна буря (бал S1 или по-висока) е 
ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде меж-
ду спокойна и активна през по-голямата част от седмицата, 
включително до ниво на малка планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; бал G1) на 16 май в резултат от влияние на слънчева 
коронална дупка в геоефективна позиция. Впоследствие тя 
ще се активира отново на 18 или 19 май поради среща с из-
хвърлен на 15 май от Слънцето облак коронална маса (CME). 
На 19 - 20 май геомагнитната активност отново ще нарасне 
поради CHHSS-ефект, причинен от слънчева коронална дупка 
в геоефективна позиция. Тогава вероятността за планетарна 
геомагнитна буря (Kp=>5) е 60%. През останалите два дни от 
седмицата геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и смутена.

От 15 май Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора 
2016-05-16 /16 ч 0 мин (UT = 13 h 0 min)
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17 май 2016 г /11 ч 45 мин: Ниска слънчева активност. 
Възможни са геомагнитни смущения днес и на 19 май

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше две слаби импулсни изригвания от ниската част 
на C-диапазона (мощностни показатели C1.9 и C1.2), а техни 
източници бяха групите петна 2544 и вече залязлата 2542. 
Първото стана вчера привечер около 18 ч 20 мин, а второто - 
тази сутрин в 07 ч 0 мин българско време. „Базисното“  ниво 
на слънчевия рентгенов поток е около B3. През последните 
24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME), които да се движат по посока на Земята. (По наше 
мнение обаче не бива съвсем да се изключва възможността 
изхвърленият на 15  май в резултат от C3.4 изригване час-
тично да засегне Земята утре или на 19 май.)

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Групата 
2544 е в северното полукълбо. На юг от екватора е 2546. Тя 
е значително по-голямата по площ от двете (около 500 - 550 
милионни части от слънчевия диск). Групите петна 2542 и 
2543 вече са зад западния слънчев лимб. Групата петна 2545 в 
южното полукълбо изглежда вече напълно е изгубила своите 
петна и се вижда като факелно поле. Областта 2544 значи-
телно отслабна, но засега нейният магнитен клас  си остава 
„бета-гама“. Тя е слаб потенциален източник за изригвания 
от средния мощностен клас M. Няма потенциални източни-
ци за големи изригвания от клас X, нито за протонни (СЕЧ) 
ерупции . 
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Слънчевият диск на 17 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 76 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 37 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 22 - 23. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 102.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 май ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от 
средния мощностен клас M е 10% за днес и по 5% на ден за 
утре и за 19 май. 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 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 19 май ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 450 - 520 km/s като тенденцията беше тя 
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бавно да нараства. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 510 km/s.  Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се променяше 
по доста сложен начин в диапазона между -7nT и +7nT. При-
близително до 1 ч българско време вчера обаче преобладаваха 
отрицателните стойности, а след това Bz беше предимно 
положителна, т.е обърната по-често на север. В момента Bz 
e приблизително -5.5nT.

За днес се очаква скоростта на слънчевия вятър все още 
да е висока (средно около 500 km/s), но с тенденция към спад 
поради отслабване на влиянието на слънчевата коронална 
дупка CH79. Тази тенденция ще продължи и утре (18 май). 
На 19 май скоростта на слънчевия вятър отново ще нарасне 
в резултат от навлизането на Земята в зоната на влияние на 
приекваториалния край на слънчевата коронална дупка CH80. 
Във връзка с това днес и на 19 май се очаква слаба геомаг-
нитна активност, включително и планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4), а не е доста вероятно и слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре геомагнитната 
обстановка ще е предимно спокойна (с нашата забележка, че 
това може и да не е така, ако до Земята все пак достигне пе-
риферията на  изхвърленият от Слънцето на 15 май плазмен 
облак (CME)). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения (суббури) бяха регистрирани над отделни райони 
на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше 
смутена вчера след обяд между 12 и 15 ч българско време (за 
станция Панагюрище K=4).

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



421

обичайния фон. 
Геомагнитната обстановка днес и на 19 май ще е между 

спокойна и активна, а утре тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 30%, за утре тя е 25%, а за 19 май тя е 35%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за 
днес е 15%, за утре е 5%, а за 19 май тя е 20%. Вероятността 
за средна или мощна геомагнитна буря на средни ширини 
(K=6 или 7) за днес и за 19 май е по 5% на ден, а за утре тя 
е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-17 /11 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

18 май 2016 г /11 ч 0 мин: Голямата коронална дупка CH80 
ще предизвика ново нарастване на геомагнитната активност 
на 20 май

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко рентгенови суб-изригвания в B-
диапазона. „Базисното“  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. 
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Слънчевите коронални дупки на 18 май 2016 г
в рентгеновия диапазон (SWPC/GOES-14)

Голямата коронална дупка CH80 в северното полукълбо 
заема около 30% от видимия слънчев диск. Тя е с положител-
на полярност. В продължение на 2 - 3 дни около 19 - 21 май 
тя ще бъде източник на значителна геомагнитна активност.

На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и една нова  
групи петна. Групата 2544 е в северното полукълбо. На юг от 
екватора е 2546. Много близо до екватора (изглежда на юг от 
него) е едно ново слабо забележимо петно. Площта на петната 
в южното полукълбо е много по-голяма от тази в северното. 
Областта 2544 продължава да отслабва, но нейният магнитен 
клас остава „бета-гама“. Тя е слаб потенциален източник за 
изригвания от средния мощностен клас M. Няма потенциални 
източници за големи изригвания от клас X, нито за протонни 
(СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 18 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 40 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 22 - 23. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 104.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 май ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от 
средния мощностен клас M е 5% за днес, а за утре и за 20 
май 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 20 май). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре ще бъде 105, а на 20 май  ще е около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър беше в диапазона 450 - 550 km/s. В момента тя е 
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приблизително 510 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се променяше не-
прекъснато в диапазона между -6nT и +6nT. В момента Bz e 
приблизително -5.5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена, 
но се очаква слабо да намалее до края на деня. Утре привечер 
ще започне ново активизиране на обстановката в близкото 
до Земята междупланетно пространство под влияние на 
дълго живуща слънчева магнитна област. След това нашата 
планета ще навлезе в сектор с висока скорост на слънчевия 
вятър, чийто първичен източник е приекваториалния край на 
слънчевата коронална дупка CH80. В резултат на това гео-
магнитната активност  ще нараства в рамките на 3-дневната 
прогноза (18 - 20 май). На третия ден (20 май) ще има условия 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), 
а не е изключена и средна или мощна планетарна буря (Kp=6 
или 7) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения (суббури) бяха регистрирани 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, утре тя ще е между спокойна и активна, а на 20 
май - между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5;G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смуще-
ния на средни ширини за днес е 25%, а за утре и за 20 май 
тя е по 35% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
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на средни ширини (K=5) за днес е 5%, за утре е 20%, а за 20 
май тя е 30%. Вероятността за средна или мощна геомагнитна 
буря на средни ширини (K=6 или 7) за днес е около и под 1%, 
за утре е 5%, а за 20 май е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-18 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

19 май 2016 г /13 ч 0 мин: Геомагнитни смущения и слаби 
геомагнитни бури в рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 
май)

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 3 - 4 рентгенови суб-изригвания в B-
диапазона главно от областта 2544. „Базисното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B2.0 и е в процес на 
плавно спадане. През последните 24 часа не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и две нови 
групи петна. Групата петна 2544 е в северното полукълбо. На 
юг от екватора е 2546. Много близо до екватора (в южното 
полукълбо) има едно слабо забележимо петно. То се виждаше 
и вчера на изображенията в бяла светлина от спътника SDO, 
но все още не е получило официален номер. Една нова гру-
па петна също на юг от екватора се появи на запад от 2546. 
Областта 2544 изгуби „гама“-компонентата на магнитната си 
структура и вече е от магнитен клас „бета“. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове M и 
X, нито за протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 19 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 28 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 45 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 101.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 май 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 (19, 20 и 21 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 21 май ще е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 430 - 520 km/s с почти плавна тенденция 
към спадане. В момента тя е приблизително 450 km/s. Вер-
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тикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се променяше непрекъснато в диапазона между 
-5nT и +6nT. По обща продължителност преобладаваха по-
ложителните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на север. В момента Bz e приблизително -4nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спа-
да. Привечер обаче се очаква Земята да попадне в зоната на 
действие на дълго живуща слънчева магнитно активна област 
(CIR), а след това и в сектор с по-висока скорост на слънчевия 
вятър, чийто първичен източник е приекваториалния край на 
слънчевата коронална дупка CH80. Скоростта на слънчевия 
вятър отново ще надхвърли 500 km/s. Същата ще остане ви-
сока и утре, както и на 21 май. Земната магнитосфера отново 
ще се активизира. Още довечера ще е възможно планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4). Утре ще има условия за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), а не е 
изключена и средна или мощна планетарна буря (Kp=6 или 
7) (***!!!***). Условия за значителна геомагнитна активност 
ще има и на 21 май, но обстановката ще е в процес на успо-
кояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения (суббури) бяха регистрирани 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 21 май ще е между 
спокойна и активна, а утре - между спокойна и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността 
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за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е по 35% 
на ден за днес, за утре и за 21 май. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 25%, за 
утре е 30%, а за 21 май тя е 15%. Вероятността за средна или 
мощна геомагнитна буря на средни ширини (K=6 или 7) за 
днес и за 21 май е по 5% на ден, а за утре е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-19 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

20 май 2016 г /12 ч 30 мин: Геомагнитната буря закъснява 
с около едно денонощие

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов 
поток бяха в рамките на B-диапазона. Неговото средно ниво 
е около B2.0. През последните 24 часа не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. По площ 
преобладават петната в южното полукълбо. Вече залязваща-
та на запад група петна 2544 е в северното полукълбо. На 
юг от екватора са групите 2546 и 2547. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове M и 
X, нито за протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 20 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 48 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 май 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 (21, 22 и 23 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 22 май  ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 400 - 480 km/s и през последните часове 
бавно нараства. В момента тя е приблизително 480 km/s. 
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Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се променяше непрекъснато в диапазона между 
-6nT и +7nT. По обща продължителност преобладаваха по-
ложителните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно 
на север. В момента Bz e приблизително +3nT.

Днес се очаква Земята да попадне в зоната на действие на 
дълго живуща слънчева магнитно активна област (CIR), а след 
това и в сектор с по-висока скорост на слънчевия вятър, чийто 
първичен източник е приекваториалния край на слънчевата 
коронална дупка CH80. (Това всъщност се очакваше още за 
вчера, но както се вижда, прогнозата закъснява. Това  най-
вероятно се дължи на промените във формата и структурата 
на короналната дупка и свързания с това сектор с висока 
скорост на слънчевия вятър.) Скоростта на слънчевия вятър 
ще достигне до около 600 km/s. Утре тя постепенно ще за-
почне да спада и на третия ден (22 май) ще е около 450 km/s. 
Ето защо днес и утре ще има условия за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а не е изключена и 
средна или мощна планетарна буря (Kp=6 или 7) (***!!!***). 
На 22 май все още ще има слаба геомагнитна активност, но 
с тенденция към постепенно стихване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения (суббури) бяха регистрирани 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 
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обичайния фон. 
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна 

и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а утре и на 22 май - между спокойна и активна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре 
е по 35% на ден, а за 22 май е 30%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 25%, 
за утре е 15%, а за 22 май тя е 10%. Вероятността за средна 
или мощна геомагнитна буря на средни ширини (K=6 или 7) 
за днес и утре е по 5% на ден, а за 22 май е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-20 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

21 май 2016 г /12 ч 45 мин: Само една група петна на слън-
чевия диск. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов 
поток бяха в рамките на B-диапазона. Неговото средно ниво 
е около B2.0. През последните 24 часа не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2546, 
която е в южното полукълбо. Тя не е потенциален източник 
за средни или големи изригвания от класове M и X, нито за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 21 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 43 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 18 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 11 - 12. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 101.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 май 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 (21, 22 и 23 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 23 май ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие под действието на слаб CH 
HSS-ефект, свързан с голямата слънчева северна полярна 
коронална дупка скоростта на слънчевия вятър беше в ди-
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апазона 400 - 520 km/s. В момента тя е приблизително 470 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се променяше непрекъснато в диа-
пазона между -10nT и +5nT.В момента Bz e приблизително 
-5.5nT. Слабо завишената скорост на слънчевия вятър в ком-
бинация с отрицателните стойности на Bz през последните 
часове създадоха условия за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите 
на Земята ще остане леко завишена. Ново нарастване на ско-
ростта на слънчевия вятър (до 550 km/s) се очаква на 23 май, 
когато ще се прояви влияние на приекваториалния „откъс“ 
на северната слънчева полярна коронална дупка (CH80). Ето 
защо през целия 3-дневен период (21 - 23 май) ще има условия 
за слаба до умерена геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна до ниво на планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***) днес между 9 и 12 ч българско време. 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 утре и на 23 май ще е между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за утре е 20%, а за 23 май е 30%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 
за утре е 5%, а за 23 май тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-21 /12 ч 45 мин (UT = 9ч 45 мин)
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22 май 2016 г /11 ч 45 мин: Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Слабо импулсно изригване (C1.0) беше регистрирано 
вчера около 17 ч българско време в района на групата петна 
2546. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
B1.5 - B1.7. През последните 24 часа не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2546, 
която е в южното полукълбо. Тя нарасна съвсем слабо през 
последното денонощие, но не е потенциален източник за 
средни или големи изригвания от класове M и X, нито за 
протонни (СЕЧ) ерупции. Много малка „пора“ се наблюдава 
източно от групата петна 2546, но тя засега трудно може да 
бъде идентифицирана като петно.

 

Слънчевият диск на 22 май 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 17 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 22 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 11 - 
12. Слънчевият радио индекс F10.7 e 99.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 май 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 (22, 23 и 24 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 24 май ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие под действието на слаб CH 
HSS-ефект, свързан със слънчевата около полярна коронална 
дупка и отчасти с нейния при екваториален „откъс“ (CH80) 
скоростта на слънчевия вятър нарасна от около 450 - 470 km/s 
вчера късно сутринта до 610 - 620 km/s тази сутрин. В момен-
та тя е приблизително 615 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя 
многобройни колебания в диапазона между -9nT и +9nT. В 
момента Bz e приблизително -0.5nT. Значително завишената 
скорост на слънчевия вятър в комбинация с колебанията на Bz 
в южна („-“) посока създадоха условия за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) вчера преди обяд. 
За нея съобщихме и във вчерашния редовен бюлетин. 

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земя-
та все още ще е завишена, но утре и на 24 май тя постепенно 
ще спадне. Ето защо днес ще има условия за значителна гео-
магнитна активност, докато утре и на 24 май геомагнитната 
обстановка постепенно ще се успокоява.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна до ниво на планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***) вчера между 9 и 12 ч българско време. Над 
България геомагнитната обстановка беше смутена вчера ве-
черта между 18 и 21 ч 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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна и смутена, а на 24 май ще е предимно 
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 35%, за утре  е 20%, а за 24 май тя е 10%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) за днес е 10%, за утре е 5%, а за 24 май тя е около и 
под 1%. Вероятността за геомагнитна буря със средна или 
голяма мощност (K=6 или 7) на средни ширини за днес е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-22 /11 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

23 май 2016 г /11 ч 15 мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Вчера около обяд (12 ч 20 мин българско вре-
ме) имаше суб-изригване в района на групата петна 2546 с 
показател B5, съпроводено от слабо радио избухване от IV 
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тип. Регистрирано е и слабо изхвърляне на коронална маса 
(CME) в същия район, което най-вероятно също е съпътства-
що явление. Явлението не е геоефективно. През последните 
24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B1.7 - B1.8.  

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2546, 
която е в южното полукълбо. Тя не е потенциален източник 
за средни или големи изригвания от класове M и X, нито за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 23 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 15 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 16 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 11 - 12. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 97.

Слънчевата активност днес, утре и на 25 май ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от 
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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). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 25 май ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие под действието на CH HSS-
ефект, свързан със слънчевата околополярна коронална дупка 
и отчасти с нейния приекваториален „откъс“ (CH80) ско-
ростта на слънчевия вятър остана завишена (500 - 600 km/s) 
с много слабо изявена тенденция към спадане. В момента тя 
е приблизително 550 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя много-
бройни колебания в диапазона между -3nT и +3nT. В момента 
Bz e приблизително +2.0nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земя-
та ще остане завишена. Тя ще спада бавно и плавно утре и на 
25 май. Във връзка с това днес е възможна слаба геомагнитна 
активност, включително и планетарни геомагнитни смуще-
ния (Kp=4). Утре и на 25 май геомагнитната обстановка ще 
е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни 
смущения бяха регистрирани над отделни райони на Земята. 
Над България геомагнитната обстановка 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 25 май ще е предимно спокойна. Вероят-
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ността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
е 25%,а за утре и за 25 май тя е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес 
е 5%, а за утре и за 25 май тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 май) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-23 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/05/23 - 2016/05/30)

Волфовото число за седмицата  16 - 23 май 2016 г е 22+24/-
13; по новата система 35+38/-21)

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 
много ниска.

Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Про-
гнозираните стойности на Волфовото число са в границите 
от 20 до 50. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде предимно 
нисък. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита  ще бъде около обичайния фон. Вероятността за 
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радиационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде меж-

ду спокойна и смутена. На 25 и 28 май в резултат от влияние 
на слънчеви коронални дупки с отрицателна полярност в 
геоефективна позиция са възможни планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). Вероятността за слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5) е около и под 5%. 

От 14 май Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече на 27 май. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-23 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

24 май 2016 г /12 ч 30 мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания в района на 
групата петна 2546. Последното от тях стана приблизително 
в 11 ч 30 мин българско време и почти достигна прага C1.0 
(по наша груба оценка неговият мощностен показател е между 
B9.5 и B9.9). Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е 
около B1.7 - B1.8. През последните 24 часа не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2546, 
която е в южното полукълбо. Тя не е потенциален източник 
за средни или големи изригвания от класове M и X, нито за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 24 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 23 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 11 - 
12. Слънчевият радио индекс F10.7 e 95.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 май 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 (24, 25 и 26 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 26 май ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
остана леко завишена (400 - 500 km/s) с много слабо видима 
тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 430 
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km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) претърпя многобройни съвсем слаби 
колебания в диапазона между -1nT и +1nT. В момента Bz e 
приблизително +2.0nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще продължи бавно 
да спада. Утре Земята ще навлезе в зоната на влияние на 
дълго живуща слънчева магнитна област (CIR), а след това 
и в сектора на влияние на малката слънчева коронална дупка 
CH81, която е с отрицателна полярност. Във връзка с това 
утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над 
отделни райони на Земята, а на 26 май ще има условия и за 
планетарни геомагнитни смущения (суббури) (Kp=4) и мест-
ни геомагнитни бури (K=5).

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 спокойна, утре - 
между спокойна и смутена, а на 26 май - между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 26 май тя е 25%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) за днес е около и под 1%, а за утре и за 26 май тя е по 
5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (24- 26 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-24 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)
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25 май 2016 г /12 ч 30 мин: Слабо покачване на геомаг-
нитната активност се очаква утре и на 27 май

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Импулсно изригване с мощностен показател беше ре-
гистрирано вчера около обяд в 13 ч 15 мин българско време. 
В същия район имаше и десетина суб-изригвания от клас B. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.5 
- B1.7. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвър-
ляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. В северното 
полукълбо е регистрираната вчера група петна 2548. На юг 
от екватора е групата 2546. Тя е по-голямата от двете. Нами-
ра се близо до западния край на слънчевия диск и предстои 
да залезе през следващите 48 - 72 часа. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове M и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 25 май 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 31 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радиои ндекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 май 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 (25, 26 и 27 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 95, а на 27 май ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в граничния диапазон 380 - 450 km/s като се проявяваше 
слаба тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 
385 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) претърпя многобройни  колебания в 
диапазона между -2nT и +4nT. В момента Bz e приблизително 
-1.0nT. 

Днес късно вечерта или след полунощ Земята ще навлезе 
в зоната на действие на слаба слънчева дълго живуща маг-
нитно активна област (CIR), а след това и в сектор с по-ви-
сока скорост на слънчевия вятър. Неин източни е слънчевата 
коронална дупка CH81. В този сектор Земята ще остане и на 
27 май. Във връзка с това се очаква слабо покачване на гео-
магнитната активност през следващите два дни. Възможни 
са и планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Над някои райо-
ни на Земята са регистрирани геомагнитни смущения. Над 



445

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 26 май - между спокойна и активна. Ве-
роятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 15%, за утре е 30%, а за 26 май тя е 25%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес 
и за 27 май е по 5% на ден, а за утре тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-25 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

26 май 2016 г /11 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
е около и под 400 km/s, но днес се очаква тя да нарасне

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
слаби и протичаха предимно в ниската част на B-диапазона. 
Единствено повече се открои суб-изригване с мощностен 
показател около B9.5. То стана в района на групата петна 
2546, разположена близо до запасния край на слънчевия диск. 
Максималната му фаза беше достигната приблизително в 0 
ч 20 мин българско време. Това изригване не е свързано с 
геоефективни явления. Средното ниво на слънчевия рентге-
нов поток е около B1.5 - B2.0. През последните 24 часа не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.
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На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. В северното 
полукълбо е групата петна 2548. На юг от екватора е група-
та 2546, която е по-голямата от двете. Намира се близо до 
западния край на слънчевия диск и предстои да залезе през 
следващите 24 - 36 часа. Няма потенциални източници за 
средни или големи изригвания от класове M и X, както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 26 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 38 
(по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 май 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 
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един от трите дни (26, 27 и 28 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 90, а на 27 май  ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 350 - 400 km/s като се проявяваше 
слаба тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 
370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетно-
то магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 
-4nT и +3nT. Преобладаваха положителните стойности, т.е. 
Bz беше ориентирана предимно на север. В момента Bz e 
приблизително +2.0nT. 

Днес Земята ще пресече най-напред секторна граница 
на ММП с преход „+/“ и ще навлезе в сектор с отрицателна 
полярност на ММП. След това ще попадне в зона на влияние 
на дълго живуща слънчева магнитно активна област (CIR), 
а след това в сектор с висока скорост на слънчевия вятър, 
чийто първичен източник е слънчевата коронална дупка 
CH81. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне и ще остане 
завишена до 28 май. Тогава се очаква тя да започне да спада. 
Във връзка с това днес и утре ще има слаба геомагнитна ак-
тивност като ще има условия и за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). На 28 май геомагнитната обстановка 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 и утре ще е между спокой-



448

на и активна, а на 28 май тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 25%, за утре е 30%, а за 28 май тя е 20%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес 
и за утре е по 10% на ден, 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) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-26 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

27 май 2016 г /13 ч 30 мин: Две слаби слънчеви изригва-
ния. Скоростта на слънчевия вятър слабо нарасна, но остана 
под 500 km/s.

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера след обяд имаше две слаби изригвания с мощ-
ностни показатели съответно C1.1 и C1.0. Максималните им 
фази бяха достигнати съответно в 16 ч 31 мин и 16 ч 46 мин. 
Техни източници бяха групите петна 2548 и 2546 (на запад-
ния лимб). Второто изригване беше съпроводено от радио 
избухване от IV тип и изхвърляне на коронална маса (CME). 
Тъй като източникът на явлението (областта 2546) е разпо-
ложен на западния слънчев лимб, то не е геоефективно. През 
последните 24 часа не са наблюдавани други изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. Средното ниво 
на слънчевия рентгенов поток е около B1.5.

На слънчевия диск се виждат една регистрирана (2548) и 
една нова групи петна. Те са в северното полукълбо. Новата 
група петна е разположена близо до западния край на слънче-
вия диск и ще залезе през следващите 48 - 60 часа. Областта 
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2548, която е от магнитен клас „бета“ е слаб потенциален из-
точник за (евентуално) едно изригване от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 27 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 30 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 38 (по 
данни от 18 наблюдения). Волфовото число е около 28 - 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 май 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 (27, 28 
и 29 май). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 85, а на 
29 май ще е около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята изглежда навлезе 
най-после в зоната на действие на слънчевата коронална 
дупка CH81. Индикация за това е, че скоростта на слънчевия 
вятър нарасна от 330 - 340 km/s вчера по обяд до 440 - 450 
km/s днес по обяд. В момента тя е приблизително 435 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +2nT. 
Имаше слаб превес на отрицателните стойности, т.е. Bz беше 
ориентирана малко по-често на юг отколкото на север. В 
момента Bz e приблизително +2.0nT. Тази леко активизирана 
обстановка в близкото до Земята междупланетно простран-
ство до този момент не доведе до някаква по-значителна 
геомагнитна активност.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане леко зави-
шена, а утре временно ще спадне. Под влияние на следващата 
слънчева коронална дупка с отрицателна полярност в гео-
ефективна позиция скоростта на слънчевия вятър отново ще 
нарасне на 29 май. Във връзка с това днес и на 29 май ще има 
слаба геомагнитна активност като са възможни и планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). 

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 29 май ще е между 
спокойна и активна, а утре тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
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за днес и за 29 май е по 25% на ден, а за утре е 15%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за 
днес и за 29 май е по 10% на ден, а за утре тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-27 /13 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

28 май 2016 г /13 ч 15 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток 
бяха в ниската част на B-диапазона. Средното ниво на слън-
чевия рентгенов поток през последните часове е около B2.5. 
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат една регистрирана (2548) и 
една нова групи петна. Групата петна 2548, която е и по-голя-
мата по площ, е в северното полукълбо. Новата група петна 
е в югоизточната част на слънчевия диск. Една друга група 
петна, която вчера се беше появила в северозападната част 
на слънчевия диск, днес се вижда като факелно поле близо 
до западния лимб. Няма потенциални източници за средни 
или големи изригвания от класове M и X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 28 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 19 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 33 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 90.

Слънчевата активност днес, утре и на 30 май 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 (28, 29 и 30 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 30 май ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Поради влияние на слънчевата коронална дупка CH81, 
която е с отрицателна полярност, през последното деноно-
щие скоростта на слънчевия вятър нарасна от 350 - 400 km/s 
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вчера след обяд до 550 -  570 km/s тази сутрин. В момента 
тя е приблизително 520 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя 
многобройни колебания в диапазона между -10nT и +7nT. 
Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ори-
ентирана предимно на юг. В момента Bz e приблизително 
+1.0nT. Активизираната обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство създаде условия за планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4) тази сутрин.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Зе-
мята ще остане завишена. Утре и на 30 май тя допълнително 
ще се увеличи поради CH HSS-ефект, чийто източник е при-
екваториалният край на слънчевата коронална дупка CH82. 
Ето защо тенденцията за геомагнитната активност е тя плавно 
да нараства в рамките на 3-дневната прогноза (28-30 май). 
На 30 май ще има условия за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (суббуря) 
(Kp=4) имаше тази сутрин между 9 и 12 ч българско време. 
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 ще е активна, утре ще е 
между спокойна и активна, а на 30 май тя ще е между смутена 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
утре е 25%, а за 30 май е 40%. Вероятността за слаба геомаг-
нитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 5%, за утре е 
10%, а за 30 май тя е 20%. Вероятността за геомагнитна буря 
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със средна или голяма мощност (K=6 или 7) е около и под 
1% за днес и утре, а за 30 май е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-28 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

29 май 2016 г /13 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
е около 450 km/s. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B. Две от 
тях станаха тази сутрин и достигнаха мощностни показатели 
около B7-B8. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
през последните часове е около B2.0. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Едно изображение от коронографа COR2 на борда на сон-
дата STEREO Ahead, получено тази сутрин в 11 ч 55 мин бъл-
гарско време показва изхвърляне на коронална маса (CME), 
чийто източник е близо зад североизточния край на слънчевия 
диск, гледан откъм Земята. Ярките точки („космици“), които 
се виждат върху изображението са индикация за изхвърля-
нето на слънчеви частици с високи енергии. Най-вероятната 
първопричина е слънчево изригване, съпроводено с протонна 
(СЕЧ) ерупция. Явлението не е геоефективно.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм обратната страна 
на Слънцето на 29 май 2016 г (STEREO-A/COR2)

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Групата петна 
2548, която е и по-голямата по площ, е в северното полукълбо. 
Тя е на западния край на слънчевия диск и ще залезе през 
следващите 24 - 36 часа. В южното полукълбо е групата 2549, 
която беше регистрирана вчера. Няма потенциални източници 
за средни или големи изригвания от класове M и X, както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 29 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 31 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 37 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 31 май 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, 30 и 31 май). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 90, а на 30 май ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
слабо спадна, но остана завишена спрямо типично спокой-
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ните си нива. Тя беше в диапазона 420 - 530 km/s. В момента 
тя е приблизително 440 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя много-
бройни колебания в диапазона между -6nT и +6nT. В момента 
Bz e приблизително +2.0nT. Слабо активната обстановка в 
близкото до Земята междупланетно пространство създаде 
условия за местни геомагнитни смущения над някои райони 
на нашата планета.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще 
остане завишена. Привечер и през нощта тя ще нарасне до-
пълнително под влияние на приекваториалния край на слън-
чевата коронална дупка CH82. Успокояване на обстановката 
ще започне на 31 май. Ето защо геомагнитната активност ще 
бъде слабо завишена за целия 3-дневен период (29 - 31 май). 
Утре обаче ще има условия и за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения бяха регистрирани само над отделни 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 и на 31 май ще е между 
спокойна и активна, а утре тя ще е между смутена и слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
и за 31 май е по 25% на ден, а за утре тя е 40%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес 
и за 31 май е по 5% на ден, а за утре е 10%. Вероятността за 
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геомагнитна буря със средна или голяма мощност (K=6) или 
7) на средни ширини е около и под 1% за днес и за 31 май, 
а за утре е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 май) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-29 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

30 май 2016 г /13 ч 15 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Изригване с мощностен показател C1.4 имаше тази 
сутрин около 10 ч 30 мин българско време. Неин източник 
е нова активна област, разположена в северното полукълбо 
на Слънцето. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
през последните часове е около B1.4. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 регистрирани и една нова групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното 
полукълбо. Там са залязващата група петна 2548 и новата 
група, разположена малко по на запад от централния видим 
меридиан. В южното полукълбо е групата 2549. През измина-
лото денонощие тя значително отслабна. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове M и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 30 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 55 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 1 юни 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 (30 и 31 май и 1 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 1 юни ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH82 (CH 
HSS ефект) през последното денонощие скоростта на слън-
чевия вятър започна да нараства и тази сутрин за кратко 
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достигна до 600 km/s. В момента тя е 505 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
претърпя многобройни колебания в диапазона между -6nT и 
+5nT. По обща продължителност преобладаваха отрицател-
ните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В 
момента Bz e приблизително равна на 0. Активизиралата се 
обстановка в близкото до Земята междупланетно простран-
ство създаде условия за планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4) днес призори между 3 и 6 ч българско време.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Зе-
мята ще остане сравнително висока. Утре тя постепенно ще 
намалява, а на 1 юни ще е  в спокойния диапазон около и под 
400 km/s. Във връзка с това днес  геомагнитната обстановка 
ще е между смутена и активна, като е възможно да има и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Утре все още ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4), а на 1 юни геомагнитната обстановка ще 
е предимно спокойна. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше днес късно през нощта и призори между ч и 6 ч бъл-
гарско 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 и на 31 май ще е между 
смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***), утре ще е между спокойна и активна, а на 1 юни 
ще е предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини за утре е 25%, а за 1 юни тя е 10%. 
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Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) за днес е 20%, за утре е 10%, а за 1 юни тя е 5%. Веро-
ятността за геомагнитна буря със средна или голяма мощност 
(K=6 или 7) на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 1 
юни тя е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (30 май - 1 юни) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-30 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/05/30 - 2016/06/05)

Волфовото число за седмицата  23 - 29 май 2016г е 14+5/-6; 
по новата система 23+7/-11)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е между ниска и умерена. Веро-
ятността за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е много ниска.  

Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Про-
гнозираните стойности на Волфовото число са в границите 
от 5 до 40. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде предимно 
нисък. 

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
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орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и  смутена. 

От 26 май Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 10 юни. 

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-30 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

31 май 2016 г /13 ч 15 мин: Две нови групи слънчеви петна 
(AR12550 и AR12551). Местни геомагнитни смущения 

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Изригване с мощностен показател C1.0 имаше вчера 
по обяд около 13 ч 2 0 мин българско време. Неин източник 
е новата активна област, 2550. Средното ниво на слънче-
вия рентгенов поток през последните часове е около B1.5. 
Вчера привечер в северозападната част на слънчевия диск е 
наблюдавано избухване на протуберанс, с което е свързано 
изхвърляне на коронална маса (CME). Анализът на данните 
до този момент показва, че движението на плазмения облак 
е насочено на северозапад спрямо посоката към Земята и 
най-вероятно ще я подмине. Не се изключва съвсем обаче и 
възможността CME - облакът да засегне нашата планета с 
периферията си. Не са регистрирани други изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 групи петна (2550 и новата 2551). 
Те са в северното полукълбо. Групата петна 2548 вече залезе 
зад западния лимб, а групата 2549 изгуби своите петна и се 
превърна във факелно поле. Областта 2550 е слаб потенциа-
лен източник за едно изригване от средния мощностен клас 
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M. Няма потенциални източници за големи изригвания от 
класове M и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 31 май 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 35 
(по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 86.

Слънчевата активност днес, утре и на 2 юни ще бъде между 
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния 
мощностен клас M е 5% за днес, а за утре и за 2 юни е пренеб-
режима. 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). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 2 юни ще е около 85.



464

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
беше в диапазона между 430 и 550 km/s. Максималната стой-
ност (~ 550 km/s) беше достигната малко преди полунощ. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 440 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания в 
диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz e приблизително 
+1.5nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада 
поради отслабване на влиянието на слънчевата коронална 
дупка CH82. Утре и на 2 юни обстановката в близкото до Зе-
мята междупланетно пространство ще е предимно спокойна. 
Геомагнитната обстановка също ще е спокойна. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения бяха регистрирани над някои полярни стан-
ции. 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 1 юни тя ще е предимно спокойна. Ве-
роятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 25%, а утре и за 2 юни тя е по 5% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% 
на ден за днес, утре и 2 юни. 

В рамките на 3-дневната прогноза (31 май - 2 юни) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-05-31 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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1 юни 2016 г /13 ч 0 мин: Смущения в слънчевия вятър

СЛЪНЧЕНА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток 
бяха в ниската част на B-диапазона. Неговото средно ниво е 
около B1.5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 регистрирани и една нова групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното 
полукълбо. Регистрираните групи петна 2550 и 2551 са на 
север от екватора. Те са магнитно спокойни. През последното 
денонощие групата 2551 нарасна значително по площ, докато 
2550 е в процес на отслабване. На юг от екватора е споме-
натият нов активен център, който включва три малки петна. 
Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от класове M и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 1 юни 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 45 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 28 - 
30. Слънчевият радио индекс F10.7 e 86.

Слънчевата активност днес, утре и на 3 юни 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 (1, 2 и 3 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре ще бъде 85, а на 3 юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
претърпя огромен брой краткосрочни вариации в диапазона 
430 - 520 km/s. Причината за това е, че Земята при движе-
нието си около Слънцето се доближи твърде много до т.нар. 
„хелиосферен токов слой“ (ХТС). В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 430 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  
претърпя многобройни колебания в диапазона между -6nT и 
+5nT. В момента Bz e приблизително +0.5nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще спада, но ще 
продължи да флуктуира поради близостта на Земята до ХТС. 
На 3 юни нашата планета ще навлезе в зоната на влияние 
на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност. Във 
връзка с това днес и на 3 юни е възможна слаба геомагнитна 
активност, докато утре геомагнитната обстановка ще е пре-
димно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-



467

нитни смущения бяха регистрирани над някои полярни стан-
ции. 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, утре ще е предимно спокойна, а на 3 юни ще е между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, а за 3 юни 
е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) е по 5% на ден за днес и утре, а за 3 юни е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-01 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

2 юни 2016 г /13 ч 15 мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток 
бяха в ниската част на B-диапазона. Относително по-забеле-
жимо събитие е едно суб-изригване с мощностен показател 
B8, което стана през нощта приблизително в 2 ч 30 мин бъл-
гарско време. 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 се вижда само групата петна 2551. Тя 
е на север от екватора. Намира се близо до западния край 
на слънчевия диск и ще залезе в близките 24 - 36 часа. Об-
ластта 2550 изгуби напълно своите петна и вече се вижда 
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като факелно поле. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от класове M и X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 2 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 30 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 15 (по 
данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 4 юни 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре ще бъде 80, а на 4 юни ще е около 75.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в „граничния“ диа-
пазон 370 - 450 km/s с тенденция към спадане. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 395 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) претърпя многобройни колебания в диапазона 
между -4nT и +3nT. В момента Bz e приблизително -0.5nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спо-
койния диапазон около и под 400 km/s. Утре привечер Земята 
ще навлезе в зоната на влияние на дълго живуща слънчева 
магнитно активна област (CIR) и ще започнат по-сериозни 
колебания на ММП. На 4 юни нашата планета ще навлезе в 
сектор с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник 
е слънчевата коронална дупка CH83 (CH HSS - ефект). Тя e 
с отрицателна полярност. Скоростта на слънчевия вятър и 
флуктуациите на ММП ще нараснат. Във връзка с това днес 
след днешната сравнително спокойна геомагнитна обстановка 
се очаква активизиране на земната магнитосфера през след-
ващите два дни. На 4 юни ще има условия и за планетарна 
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***).

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 спокойна, утре ще е 
между спокойна и смутена, а на 4 юни ще е между смутена 
и планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; 
G2) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е по 10%, за утре е 25%, а за 4 юни 
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е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) е 5% за днес, за утре е 10%, за 4 юни е 35%. 
Вероятността за средна или мощна геомагнитна буря на 
средни ширини (K=6 или 7) за днес и утре е около и под 1%, 
а за 4 юни е 15%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-02 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

3 юни 2016 г /14 ч 0 мин: На слънчевия диск няма петна. 
Мощна планетарна геомагнитна буря се очаква утре 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
много слаби и в ниската част на B-диапазона. Средното му 
ниво през последните часове е около B1.6. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от класове M и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 3 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). За новия 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес все още няма 
публикувани данни. По наша оценка той е равен на 0. Вол-
фовото число е също 0. Слънчевият радио индекс F10.7 e 85.

Слънчевата активност днес, утре и на 5 юни ще бъде мно-
го 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). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 5 
юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 
270 - 380 km/s с тенденция към спадане. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 290 km/s. Вертикалната 
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компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше много слабо в диапазона между -2nT и +2nT. В 
момента Bz e приблизително +1.0nT. 

Скоростта на слънчевия вятър днес ще остане ниска и 
обстановката в близкото до Земята междупланетно простран-
ство ще е спокойна. Под действието на силна изразена дълго 
живуща слънчева магнитно активна област (CIR), а след това 
и на слънчевата коронална дупка CH83 утре около обяд ще 
започне дестабилизация. Скоростта на слънчевия вятър бързо 
ще започне да расте и ще достигне 700 km/s. Обстановката на 
5 юни ще остане активна. Ето защо утре и на 5 юни ще има 
условия за значителна геомагнитна активност, включително 
и за планетарна геомагнитна буря със средна или голяма 
мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***).

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, а утре и на 5 юни тя ще е между смутена и плане-
тарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6 или 7; 
G2 или G3) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 5 юни 
е по 30% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (K=5) е 5% за днес, за утре е 35%, а за 5 юни 
е 30%. Вероятността за средна или мощна геомагнитна буря 
на средни ширини (K=6 или 7) за днес е около и под 1%,за 
утре е 20%, а за 5 юни е 15%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
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бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-03 /14 ч 0 мин (UT = 11 ч 0 мин)

4 юни 2016 г /11 ч 0 мин: „Затишие пред буря“!?... 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
много слаби и в ниската част на B-диапазона.Средното му 
ниво през последните часове е около B1.3. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от класове M и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 4 юни 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият Брюк-
селски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по данни 
от 2 наблюдения). Волфовото число е също 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 6 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 6 
юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 
280 - 330 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
приблизително 300 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше слабо 
в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz e приблизи-
телно +2.0nT. 

 

Слънчевите коронални дупки на 4 юни 2016 г (SDO/AIA)
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Днес около или след обяд Земята ще навлезе в зоната на 
влияние на дълго живуща слънчева магнитно активна област 
(CIR), а след това и в сектор с висока скорост на слънчевия 
вятър (около 650 - 700 km/s (CH HSS-ефект), чийто първичен 
източник е слънчевата коронална дупка CH83. Активната 
обстановка в близкото до Земята междупланетно простран-
ство ще се запази и утре (5 юни). Успокояване ще започне на 
третия ден на прогнозата (6 юни). Във връзка с това днес след 
обяд или привечер се очаква рязко активизиране на земното 
магнитно поле, включително до планетарна геомагнитна буря 
със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) 
(***!!!***). Високото ниво на геомагнитна активност ще се 
запази и утре. Успокояване ще започне на 6 юни. Тогава е 
възможна планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

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 се активизира до ниво 
на планетарна геомагнитна буря със средна или (евентуално) 
голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). 
На 6 юни геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес, за утре и за 6 юни е по 30% на ден. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 
е 35% за днес, 30% за утре, а за 6 юни е 20%. Вероятността 
за средна или мощна геомагнитна буря на средни ширини 
(K=6 или 7) за днес  е 20%, за утре е 15%, а за 6 юни е около 
и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 юни) потокът на 
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слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-04 /11 ч 0 мин (UT = 8 ч 0 мин)

5 юни 2016 г /10 ч 45 мин: Прогнозата за геомагнитна буря 
за днес все още е в сила

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е почти постоя-
нен с незначителни колебания около нивото B1.0- B1.1. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от класове M и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 5 юни 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюк-
селски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по данни 
от 2 наблюдения). Волфовото число е също 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 7 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 7 
юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 
300 - 350 km/s. До полунощ тя беше почти постоянна около 
стойността 300 - 310 km/s, а след това започна бавно да на-
раства. В момента скоростта на слънчевия вятър е прибли-
зително 335 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона 
между -8nT и +5nT. В момента Bz e приблизително -7.5nT. 

Днес Земята ще навлезе в зона с висока скорост на слън-
чевия вятър, чийто източник е слънчевата коронална дупка 
CH83. Очаква се скоростта на слънчевия вятър да достиг-
не 650 - 700 km/s. Земята ще остане в този сектор до утре 
около обяд. След това обстановката в близкото до Земята 
междупланетно пространство ще започне да се успокоява. 
Във връзка с това за днес все още е валидна прогнозата за 
висока геомагнитна активност, включително и за планетарна 
геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 
7; бал G2 или G3) (***!!!***). За утре се очакват планетарни 
геомагнитни смущения, докато на 7 юни такива ще има само 
над отделни райони на Земята.
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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 беше близо до 
обичайния фон. 

Геомагнитната обстановка днес ще се активизира до ниво 
на планетарна геомагнитна буря със средна или (евентуално) 
голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). 
Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и актив-
на, а на 7 юни ще е между спокойна и смутена. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 
по 30% на ден, а за 7 юни е 20%. Вероятността за слаба гео-
магнитна буря на средни ширини (K=5) е 35% за днес, 15% 
за утре,а за 7 юни е 5%. Вероятността за средна или мощна 
геомагнитна буря на средни ширини (K=6 или 7) за днес е 
20%,а за утре и за 7 юни е около и под 1% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-05 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

6 юни 2016 г /11 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
надхвърли 600 km/s. Планетарна геомагнитна буря със средна 
мощност (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток e практически 
постоянен с незначителни колебания около нивото B1.0. 
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Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME)
по посока на Земята. Вчера сутринта около 11 ч българско 
време бе регистрирано избухване на протуберанс близо до 
центъра на слънчевия диск, но изхвърляне на коронална маса 
не е наблюдавано.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от класове M и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 6 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият Брюк-
селски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по данни 
от 17 наблюдения). Волфовото число е също 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 79.

Слънчевата активност днес, утре и на 8 юни ще бъде мно-
го ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
клас M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна 
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(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни 
(6, 7 и 8 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 8 
юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

В резултат от навлизането на Земята в зоната на влияние 
на слънчевата коронална дупка CH83 скоростта на слънче-
вия вятър нарасна от 350 km/s вчера по обяд до 620 - 650 
km/s тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 630 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -15nT и +8nT. В момента Bz e приблизително 
5nT. Активизираните слънчев вятър и ММП в околностите 
на Земята създадоха условия за значителна геомагнитна ак-
тивност, включително и за планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***).

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане ви-
сока, но тенденцията ще бъде тя постепенно да спада. На 8 
юни CH HSS- ефекта от короналната дупка CH83 съвсем ще 
стихне и скоростта на слънчевия вятър ще се върне в спокой-
ния диапазон около и под 400 km/s.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна. В продължение на 12 часа от 15 ч вчера след 
обяд до 3 ч през нощта българско време 3-часовият планета-
рен Kp-индекс беше равен на 5 (слаба планетарна геомагнитна 
буря (***!!!***). Тази сутрин между 06 и 9 ч Kp-индексът дос-
тигна бал 6, т.е. до ниво на средна буря. Над България снощи 
между 21 и 24 ч българско време имаше местно геомагнитно 
смущение (K=4), a тази сутрин  между 6 и 9 ч - местна слаба 
геомагнитна буря (К=5).
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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 8 юни тя ще е между спокойна и смутена. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре 
е 20%, а за 8 юни е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (K=5) е 5% за утре,а за 8 юни тя е 
около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-06 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/06/06 - 2016/06/13)

Волфовото число за седмицата  30 май - 5 юни 2016г е 
13+14/-13; по новата система 20+34/-20)

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 между много 
ниска и ниска. Прогнозираните стойности на Волфовото 
число са в границите от 0 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. Съответният американски петнообразувателен 
индекс (Боулдърското число) е близък по стойност до новото 
Международно число на слънчевите петна.
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Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
почти през цялата настояща и началото на следващата сед-
мица (между 7 и 13 юни).

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
активна в началото на седмицата (6 - 7 юни), като за 6 юни 
вече е наблюдавана планетарна геомагнитна буря със средна 
мощност (Kp=6; G2), а на 7 юни ще има условия за плане-
тарни геомагнитни смущения (Kp=4). След това до края на 
седмицата геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и  смутена. 

От 26 май Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 10 юни. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-06 /22 ч 0 мин (UT = 19 h 0 min)

7 юни 2016 г /13 ч 15 мин: Слънчевият радиоиндекс F10.7 
е под 80. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток e практически 
постоянен с незначителни колебания около нивото B1.0. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. Снощи между 20 и 21 ч 30 мин българско 
време южно от слънчевия екватор беше регистрирано избух-
ване на протуберанс. Анализът на изображенията от камерата 
AIA на борда на спътника SDO не показват движение на из-
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хвърлен материал, т.е. веществото е реадсорбирано обратно 
в слънчевата атмосфера.

На слънчевия диск не се виждат петна вече пети ден по-
дред. Няма потенциални източници за средни и големи изриг-
вания от класове M и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 7 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият Брюк-
селски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по данни 
от 21 наблюдения). Волфовото число е също 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 78. През последните дни се наблюдава 
устойчива тенденция стойностите на индекса F10.7 да са 
около и под 80. Това е ясен индикатор за приближаването на 
поредния минимум на 11-годишния слънчев цикъл на Швабе-
Волф. До него обаче има още около 3 - 3.5 години. Според 
прогнозите следващият слънчев 11-годишен минимум ще 
настъпи в началото на 2020 г. (Характерните средно дневни 
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стойности на радио индекса F10.7 в епоха на слънчев 11 го-
дишен минимум са около 68 - 70. През 2008 и 2009 година 
обаче бяха регистрирани и стойности в интервала 60 - 65.)

Слънчевата активност днес, утре и на 9 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 9 
юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Земята започна да излиза от сектора на влияние на слън-
чевата коронална дупка CH83. Поради това през последното 
денонощие  скоростта на слънчевия вятър започна да спада. 
От близо 600 km/s вчера около обяд тази сутрин тя вече слезе 
в диапазона 450 - 500 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 490 km/s.  Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) показваше 
чести колебания в диапазона между -5nT и +6nT В момента 
Bz e приблизително 0. Главно поради завишената скорост 
на слънчевия вятър вчера след обяд имаше условия за про-
дължителен период на планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4)../../PDF/SW-Warning.pdf

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи 
да спада поради отслабване на CH HSS- ефекта, свързан с ко-
роналната дупка CH83. На 9 юни обстановката в близкото до 
Земята междупланетно пространство ще е напълно спокойна. 
Във връзка с това днес все още ще има условия за някакви 
слаби прояви на геомагнитна активност - най-вече местни 
геомагнитни смущения. Утре и на 9 юни геомагнитната об-
становка ще е спокойна.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Имаше планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4) вчера около и след обяд между 12 и 18 ч българско 
време. Над България вчера между 12 и 15 ч българско време 
имаше местно геомагнитно смущение (за станция Панагю-
рище 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 спо-
койна и смутена, а на 9 юни тя ще спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, а 
за утре и за 9 юни тя е по 10% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% за днес 
и утре,а за 9 юни тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-07 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

8 юни 2016 г /14 ч 30 мин: Нова група петна на слънчевия 
диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток имаше незначи-
телни колебания около нивото B1.0-B1.1. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск след 4 дни пауза се вижда отново една 
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група петна. Тя вече е регистрирана под номер 2552 и се на-
мира в северното полукълбо. Няма потенциални източници 
за средни и големи изригвания от класове M и X, както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 8 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 16 (по 
данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 11 - 12. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 10 юни ще бъде мно-
го 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 
(8, 9 и 10 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 
юни ще е около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа Земята постепенно напускаше 
сектора на влияние на слънчевата коронална дупка CH83. 
В същото време тя се намираше близо хелиосферния токов 
слой (HCS - Heliospgeric Current Sheet). В резултат на това 
през последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
продължи бавно да спада, но на този фон имаше много на 
брой слаби колебания. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 460 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) показваше 
чести колебания в диапазона между -3nT и +3nT В момента 
Bz e приблизително -1nT. 

Днес, утре и на 10 юни скоростта на слънчевия вятър ще 
продължи бавно да спада. Едновременно с това обаче във 
вариациите на неговите параметри както и тези на ММП ще 
се чувства влиянието от близостта на Земята до хелиосфер-
ния токов слой (HCS). Във връзка с това е възможно да има 
слаба геомагнитна активност (най-вече местни геомагнитни 
смущения) особено днес и на 10 юни. За утре се очаква срав-
нително спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Регистрирани 
бяха местни геомагнитни смущения над някои райони на Зе-
мята. 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 10 юни ще е между 
спокойна и смутена, а утре тя ще спокойна. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за 10 юни 
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е по 15% на ден, а за утре тя е 10%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за 
днес и за 10 юни, а за утре тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-08 /14 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

9 юни 2016 г /12 ч 45 мин: Активната област AR12552 
(2552) нараства

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Няколко суб-изригвания от клас B бяха наблю-
давани в района на групата петна 2552. Във връзка с растежа 
на тази област слънчевият рентгенов поток плавно нарасна 
и достигна до средно ниво около B2.5. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2552, 
която е в северното полукълбо. През последното денонощие 
тя нарасна по площ и брой на петната. Магнитното поле се 
усили, а магнитната структура е биполярна (клас „бета“). 
Няма потенциални източници за средни и  големи изригвания 
от класове M и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 



489

Слънчевият диск на 9 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 15 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 19 (по 
данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 14 - 15. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 11 юни ще бъде мно-
го 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 
(9, 10 и 11 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 
80, а на 11 юни ще е около 85. Прогнозираното слабото нара-
стване на F10.7 за третия ден (11 юни) се свърза с очаквания 
изгрев на ярка в ултравиолетовия диапазон активна област 
(по изображенията от сондата STEREO-A) на североизточния 
край на слънчевия диск. Най-вероятно споменатият район 
съдържа и петна.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в „граничния“ диапазон 380 - 450 km/s. В момента тя 
е приблизително 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
доста тесен диапазон около нулата (между -3nT и +5nT) В 
момента Bz e приблизително равна на 0.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде спокойна. Утре се очаква нашата пла-
нета да пресече секторна граница на ММП с преход „-/+“. 
Това ще предизвика слаба дестабилизация на параметрите 
на междупланетната среда. Последната ще се засили до-
пълнително на 11 юни, когато влияние ще започне да оказва 
слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH 
HSS- ефект). Във връзка с това днес геомагнитната обста-
новка ще е спокойна,а утре са възможни местни геомагнитни 
смущения над отделни райони на Земята. Условия за плане-
тарно геомагнитно смущение (Kp=4) ще има на 11 юни. 

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 спокойна, утре ще е 
между спокойна и смутена, а на 11 юни - между спокойна и 
активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини  за днес е 10%, за утре е 15%, а за 11 юни тя е 25%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) за днес е около и под 1%, а за утре и за 11 юни тя е по 
5% на ден.
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В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-09 /12 ч 4 5мин (UT = 9 ч 45 мин)

10 юни 2016 г /12 ч 30 мин: Слънчевата активност - с тен-
денция към нарастване през следващите няколко дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера след обяд имаше две слаби изригвания от най-
ниската част на C-диапазона. Техен източник беше областта 
2552. Своите максимални фази с мощностни показатели съот-
ветно C1.1 и 1.4 двете изригвания достигнаха съответно в 12 
ч 30 мин и 18 ч 5 мин българско време. „Базисното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B2.0. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат регистрираната група петна 
2552 в северното полукълбо + едно голямо единично петно, 
което късно снощи изгря на югоизточния край на слънчевия 
диск. През следващите часове ще стане ясно дали това петно 
не е член на по-голяма група петна. По обща площ петната 
в северното и южното полукълбо изглеждат приблизително 
равни. Групата петна 2552 през изминалото денонощие не 
само, че нарасна няколкократно по площ, но и магнитната 
структура съществено се усложни. Магнитният клас вече е 
„бета-делта“. Засега се счита, че областта 2552 има потенциал 
за изригвания от средния мощностен клас M, но не и за големи 
изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 10 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 22 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 34 
(по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 85. 

Слънчевата активност днес, утре и на 12 юни ще бъде 
ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен 
клас M е по 10% на ден. Вероятността за голямо изригване 
от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежи-
ма или много малка за всеки един от трите дни (10, 11 и 12 
юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 90 , а на 12 
юни ще е около 95. Прогнозираното нарастване на слънчевата 
активност  се свързва от една страна с по-нататъшното нара-
стване на площта и увеличаване на еруптивния потенциал на 
областта 2552, а от друга - с очаквания изгрев на нови активни 
центрове на източния край на слънчевия диск.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в спокойния диапазон 340 - 390 km/s. В момента 
тя е приблизително 340 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
много тесен диапазон около нулата (между -2nT и +3nT). В 
момента Bz e приблизително равна на -1.5nT

Очаква се днес след обяд нашата планета да пресече се-
кторна граница на ММП с преход „-/+“. Това ще предизвика 
слаба дестабилизация на параметрите на междупланетната 
среда. След това (най-вероятно през нощта) влияние ще 
започне да оказва дълго живуща слънчева магнитна област 
(CIR), а впоследствие и короналната дупка CH84, която е с 
положителна полярност (CH HSS- ефект). Това влияние ще 
продължи и на 12 юни включително. Във връзка с това днес е 
възможно слабо покачване на  геомагнитната активност (мест-
ни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята). 
Геомагнитната обстановка ще се активизира още малко утре и 
на 12 юни. Тогава ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4), както и за слаби местни геомагнитни бури 
(K=5) най-вече над полярните райони.

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 12 юни тя 
ще е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 15%, за утре е 25%, а 
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за 12 юни тя е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (K=5) за днес е 5%, за утре е 10%, а за 12 
юни тя е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-10 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

11 юни 2016 г /12 ч 15 мин: Почти спокойни слънчеви 
петна и смутена геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностен 
клас B. Техен източник беше областта 2552. „Базисното“ 
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. Не са реги-
стрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята.

На слънчевия диск се виждат две регистрирани и една нова 
групи петна. В северното полукълбо е групата 2552, както и 
новата група петна, разположена по на югоизток. Последна-
та се е оформила днес призори и до момента все още няма 
официален номер. На юг от екватора е регистрираното вчера 
единично петно 2553. Общите площи на петната в северното 
и южното полукълбо към този момент изглеждат приблизи-
телно равни. Слаба нестабилност проявява областта 2552.   
Магнитният й клас е „бета-делта“. Счита се, че 2552 има 
слаб потенциал за изригване от средния мощностен клас M. 
Няма потенциални източници за големи изригвания от клас 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 11 юни 201г (SDO)

Боулдърското число е 28 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 (по 
данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 35 - 36. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 85. 

Слънчевата активност днес, утре и на 13 юни ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания 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 или много малка за всеки един от 
трите дни (11, 12 и 13 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 13 юни ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Снощи до около 22 ч българско време скоростта на слънче-
вия вятър беше почти постоянна около стойността 350 km/s. 
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След това тя започна плавно да нараства достигайки тази 
сутрин до 500 - 520 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 510 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в сравнително тесен диапазон (между -5nT и +2nT) снощи до 
22 – 23 ч българско време. След това тя рязко се обърна на юг, 
достигайки максимална отрицателна стойност от -10nT. Впо-
следствие амплитудата на колебанията на Bz отново спадна 
и се установи в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz 
e приблизително равна на -1.0nT. Причината за тези явления 
е пресичането от Земята на секторна граница на ММП вчера 
привечер (или вечерта), след което тя попадна в зоната на 
действие на слънчевата коронална дупка CH84. Активи-
зираната обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство създаде условия за планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4) снощи между 21 и 24 ч българско време. 

Под влияние на вече действащия CH HSS-ефект, чийто 
източник е слънчевата коронална дупка CH84 днес и утре ско-
ростта на слънчевия вятър ще бъде завишена. Тя ще достига 
на моменти до около 550 km/s. Излизането на Земята от тази 
зона ще започне на 13 юни. Тази обстановка ще поддържа 
условия за значителна геомагнитна активност днес и утре. 
Днес е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Геомагнитната обстановка на 13 юни ще бъде 
значително по-спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше снощи между 21 и 24 ч българско време. Над България 
геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
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обичайния фон. 
Геомагнитната обстановка днес ще е между смутена и 

слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна и активна, а на 13 юни тя ще е между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за днес е 35%, за утре е 25%, а за 13 юни 
тя е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) за днес е 20%, за утре е 10%, а за 13 юни тя 
е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-11 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

12 юни 2016 г /14 ч 0 мин: Едно слабо изригване и плане-
тарно геомагнитно смущение

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше едно слабо изригване с показател C6.5 и ня-
колко суб-изригвания от мощностен клас B. Техен източник 
беше областта 2552. Максимумът на C-изригването беше 
достигнат в 1 ч 0 мин българско време. „Базисното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B2.0. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В северното 
полукълбо са залязващата група 2552 както и регистрираната 
вчера 2554. На юг от екватора е регистрираното единично 
петно 2553. Неговата площ надхвърля сумарните площи на 
двете групи 2552 и 2554 в северното полукълбо. Областта 
2552 започна да отслабва и загуби „делта“- компонентата на 
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магнитната си структура. Тя отново е от магнитен клас „бета“. 
Областите 2553 и 2554 са магнитно спокойни. Няма потенци-
ални източници за изригвания със средна или голяма мощност 
от класове M и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 12 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 42 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 28 - 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95. 

Слънчевата активност днес, утре и на 14 юни 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 (12, 13 и 14 юни). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 14 юни ще е около 90.



499

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото деноно-
щие беше  завишена като стойностите варираха в диапазона 
420 - 550 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
приблизително 450 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -7nT и +8 nT. По обща продължителност 
слабо преобладаваха интервалите с положителни стойности, 
т.е. Bz беше ориентирана по-често на север. В момента Bz 
e приблизително равна на +4.5nT. Тази умерено активна об-
становка в близкото до Земята междупланетно пространство 
създаде условия за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
снощи между 0 и 3 ч българско време.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята ще бъде все още леко завишена, но с тенденция към 
постепенното спадане в рамките на 3 -дневната прогноза 
(12 - 14 юни). На 14 юни обстановката в близкото до Земята 
междупланетно пространство ще е почти спокойна. Ето защо 
днес все още ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). Утре ще са възможни местни геомагнитни 
смущения над отделни райони на Земята, а на 14 юни гео-
магнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше снощи между 0 и 3 ч 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 днес ще е между смутена и ак-
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тивна, утре - между спокойна и смутена, а на 14 юни тя ще е 
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре е 15%, а за 14 юни тя е 10%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес 
е 10%, за утре е 5%, а за 14 юни тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-12 /14 ч 0 мин (UT = 11 ч 0 мин

13 юни 2016 г /11 ч 30 мин: Продължително C3.5- изриг-
ване в района на групата петна AR12554(2554). Планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Бяха регистрирани две изригвания от слабия мощно-
стен клас C. Първото от тях (~ C1.8) стана в района на вече 
залязлата, но намираща се близо зад западния край на слън-
чевия диск област 2552 около 23 ч 30 мин българско време. 
Анализът на изображенията от ултравиолетовата камера 
AIA показват, че второто, много продължително изригване 
изглежда е резултат от наслагване на няколко еруптивни яв-
ления протичащи едновременно в областите 2552 и 2554. Все 
пак главния максимум (C3.5), който е достигнат тази сутрин 
в 8 ч 50 мин българско време изглежда е от областта 2554. В 
момента се анализира дали това изригване е било свързано 
с изхвърляне на коронална маса (CME) и (евентуално) дали 
тя би могла да достигне Земята. Вариациите на слънчевия 
рентгенов поток през последните 24 часа бяха значителни, а 
неговото средно ниво е около B5. 
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На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и една нова 
групи петна. В северното полукълбо е групата петна 2554. На 
юг от екватора са единичното петно 2553 + един нов малък 
център на петнообразуване, разположен малко по на запад. 
По обща площ преобладават петната в южното полукълбо. 
Няма потенциални източници за изригвания със средна или 
голяма мощност от класове M и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 13 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 43 (по 
данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 25 - 26. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92. 

Слънчевата активност днес, утре и на 15 юни ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от 
средния мощностен клас M, за голямо изригване от клас X, 



502

както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки 
един от трите дни (13, 14 и 15 юни). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 15 юни ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър след полунощ започна да 
нараства и от 450 km/s, колкото беше вчера след обяд и вечерта 
достигна до 570 км/с, колкото е и в момента. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -10nT и +7 nT. В момента 
Bz e приблизително равна на +1.0nT. Вероятната причина за 
това доста неочаквано активизиране на параметрите на слън-
чевия вятър и МПП в околността на Земята е значителното 
и бързо разрастване на слънчевата коронална дупка CH85 в 
западно направление през последното денонощие. По този 
начин тя в момента е в геоефективна позиция. Поради това 
геомагнитната обстановка също се активизира до ниво на 
планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). То е регистрирано 
тази сутрин между 6 и 9 ч българско време.

По наше мнение публикуваната снощи  3-дневна прогно-
за от центъра в Боулдър (Space Weather Prediction Center)за 
спадане на скоростта на слънчевия вятър най-вероятно ще 
се окаже невярна в предвид на гореописаните обстоятелства. 
Днес, утре и на 15 юни скоростта на слънчевия вятър ще 
бъде завишена под действието на CH HSS- ефект, причинен 
от слънчевата коронална дупка CH85. Ето защо в рамките 
на 3-дневната прогноза (13 - 15 юни) ще има условия за 
значителна геомагнитна активност, включително и слаби 
планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***). (Това 
е наша предварителна прогноза).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше тази сутрин между 6 и 9 ч българско време. Над Бъл-
гария геомагнитната обстановка беше смутена (за станция 
Панагюрище K=4) вчера между 18 и 21 ч 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 смутена и 
активна, а утре и на 15 юни - между спокойна и активна. Не 
е изключена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***). На този етап ще се въздържим от вероятностни 
оценки.

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-13 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/06/13 - 2016/06/20)

Волфовото число за седмицата 6 - 13 юни 2016г е 13+11/-
13; по новата система 21+17/-21)

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 между ниска и 
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в 
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границите от 0 до 30. Стойностите на новото Международно 
число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съ-
ответният американски петнообразувателен индекс (Боулдър-
ското число) е близък по стойност до новото Международно 
число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде предимно 
нисък.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по- 
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и активна в началото на седмицата (13 - 15 
юни). След това до края на седмицата геомагнитната обста-
новка ще е между спокойна и смутена. 

От 10 май Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече на 22 юни. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-13 /14 ч 0 мин (UT = 11 h 0 min)

14 юни 2016 г /14 ч 15 мин: Днес „космическото време“ 
е почти спокойно, а през следващите два дни ще има слаба 
геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B на 
фона на обща тенденция за спадане на слънчевия рентгенов 
поток. Неговото средно ниво през последните няколко часа 
е около B2.0. 

Едно избухване на протуберанс, съпроводено с изхвърля-
не на коронална маса (CME) около североизточния край на 
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слънчевия диск беше наблюдавано снощи около 22 ч българ-
ско време. Съществува минимална вероятност изхвърленият 
плазмен облак да засегне с периферията си Земята. Засега 
няма окончателен извод по този въпрос. B4-изригване, съпро-
водено с радио избухване от II тип и изхвърляне на коронална 
маса (CME) бе наблюдавано от източник, разположен близо 
зад западния край на слънчевия диск. Това явление обаче със 
сигурност не е геоефективно.

На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и една не-
регистрирана групи петна. В северното полукълбо е групата 
петна 2554. На юг от екватора са единичното петно 2553 + 
един малък център на петнообразуване, разположен малко по 
на запад. Той се виждаше и вчера сутринта, но досега все още 
не е получил официален номер. По обща площ преобладават 
петната в южното полукълбо. Няма потенциални източници 
за  изригвания със средна или голяма мощност (класове M и 
X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 14 юни 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 (по 
данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 25 - 26. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 89. 

Слънчевата активност днес, утре и на 16 юни 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 (14, 15 и 16 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 95, а на 16 юни ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
остана завишена, но с тенденция към спадане. Нейните стой-
ности бяха в диапазона 410 - 530 km/s. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 410 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в тесен диапазон около нулата (между -3nT и 
+3nT). В момента Bz e приблизително равна на -3.5nT. 

Днес и частично утре скоростта на слънчевия вятър в 
околностите на Земята ще се установи близо до границата 
между спокойните и леко смутените стойности, т.е. около 
400 km/s. Утре около и след обяд Земята отново ще навлезе 
в зоната на влияние на слънчева коронална дупка и скоростта 
на слънчевия вятър ще тръгне нагоре. Тя ще остане  висока 
(около 550 - 600 km/s) и на 16 юни. Въз основа на това днес 
може да се очаква, че геомагнитната обстановка ще бъде 
спокойна. Утре и на 16 юни ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). Над някои райони на Земята 
може да се очакват и слаби местни геомагнитни бури (K=5).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Геомагнитни сму-
щения 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 е между спокойна и 
смутена, а утре и на 16 юни - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
е 15% за днес, 30% за утре и 25% за 16 юни. Вероятността 
за слаби геомагнитни бури на средни ширини е 5% за днес и 
по 10% на ден за утре и за 16 юни.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-14 /14 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

15 май 2016 г /12 ч 30 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
надхвърли 600 km/s. Планетарна геомагнитна буря със средна 
мощност (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B. Сред-
ното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
няколко часа е около B1.5. 

Вчера около 16 ч 30 мин българско време е наблюдавано 
изхвърляне на коронална маса (CME) североизточно, но в 
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непосредствена близост до областта 2553. Почти е сигурно, 
че изхвърленият плазмен облак ще подмине Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и една нере-
гистрирана  групи петна. В северното полукълбо е залязва-
щата на запад група 2554. На юг от екватора са единичното 
петно 2553 + един малък център на петнообразуване, разпо-
ложен малко по на запад. Въпреки, че се вижда вече близо в 
продължение на два дни тази област все още не е получила 
официален номер. Вероятната причина за това е, може би, 
неустойчивост на нейната видимост. (Ако една група петна 
не се наблюдава непрекъснато в продължение минимум на 
12 часа тя не получава номер.) По обща площ преобладават 
петната в южното полукълбо. Няма потенциални източници 
за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и 
X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 15 юни 2016 г (SDO)
Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Новият  
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Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 41 (по 
данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 25 - 26. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 88. 

Слънчевата активност днес, утре и на 17 юни 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 (15, 16 и 17 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 17 юни ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата приекваториална коронална 
дупка CH85, която е с положителна полярност, скоростта на 
слънчевия вятър отново нарасна. От около 400 km/s вчера по 
обяд късно снощи тя достигна и надхвърли 640 - 650 km/s. 
В момента тя е приблизително 630 km/s. Вертикалната ком-
понента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
колебаеше в широк диапазон между -15nT и +5nT. Максимал-
ната отрицателна стойност от -15nT беше достигната снощи 
около 23 ч българско време. В момента Bz e приблизително 
равна на 0. Силно дестабилизираната обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство създаде условия за 
значителна геомагнитна активност, включително и за пла-
нетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) 
(***!!!***).

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земя-
та ще остане висока, но с тенденция към спадане. Последната 
ще се запази и утре, а на 17 юни отново ще започне слабо 
дестабилизиране на обстановката, тъй като Земята отново 
ще попадне в зоната на влияние на приекваторилна слън-
чева коронална дупка (пространствено свързана с CH85) в 
геоефективна позиция. Във връзка с това днес ще се запазят 
условията за значителна геомагнитна активност, докато утре 
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и на 17 юни могат да се очакват предимно местни геомаг-
нитни смущения над отделни райони на Земята. Планетарно 
геомагнитно смущение (особено на 17 юни) обаче също не 
бива да се изключва.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до ниво на планетарна геомагнит-
на буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Средно 
планетарният 3-часов Kp-ндекс достигна бал 6 (средна пла-
нетарна буря) снощи между 21ч и 24ч българско време. След 
3-часов интервал, през който Kp беше равен на 4 (планетарно 
смущение) той нарасна отново на 5 (слаба буря) призори 
между 3 и 06 ч. 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 утре и на 17 юни ще е между 
спокойна и смутена (или) активна. Вероятността за геомаг-
нитни смущения на средни ширини за утре и за 17 юни е 
по 25% на ден. Вероятността за слаби геомагнитни бури на 
средни ширини (K=5) е по 5% за утре и 10% за 17 юни.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-15 /12 ч 30 мин (UT = 11 ч 15 мин)

16 юни 2016 г /10 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
е около 550 - 600 km/s. Възможна е слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1)
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B, чий-
то източник е вече залязлата активна област 2554. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните няколко 
часа е около B1.2-B1.3. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат регистрираната група 2553 и 
една малка нерегистрирана група, която е разположена запад-
но от нея. И двете са в южното полукълбо. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 16 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 22 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 31 
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(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87. 

Слънчевата активност днес, утре и на 18 юни 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 (16, 17 и 18 юни). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 18 юни ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата приекваториална коронална 
дупка CH85, която е с положителна полярност, скоростта 
на слънчевия вятър беше висока (между 540 km/s и 700 
km/s). Тенденцията беше слабо низходяща. В момента тя е 
приблизително 560 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -3nT и +7nT. Преобладаваха положителните 
стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на север. В 
момента Bz e приблизително равна на 0. 

Днес и утре Земята ще остане в зоната на действие на 
източната част на протяжната приекваториална слънчева 
коронална дупка CH85 и скоростта на слънчевия вятър ще 
остане висока (CH HSS- ефект). На 18 юни това влияние ще 
започне да отслабва. Във връзка с това днес ще има условия за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а 
утре - за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Сравни-
телно спокойна ще бъде геомагнитната обстановка на 18 юни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Имаше геомаг-
нитни смущения над отделни райони на Земята. 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. 

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна и активна, а на 18 юни - между спо-
койна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е 35%, за утре е 25%, а за 18 юни тя 
е 15%. Вероятността за слаби геомагнитни бури на средни 
ширини (K=5) е 20% за днес, 10% за утре и 5% за 18 юни. 
За днес има 5% вероятност за геомагнитна буря със средна 
или голяма мощност на средни ширини. За утре и  за 18 юни 
същата е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-16 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

17 юни 2016 г /12 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
отново „подгони“ 600 km/s. Възможно е планетарно геомаг-
нитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше серия суб-изригвания от клас B в района 
на ново регистрираната област 2555. „Спокойното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните няколко часа е 
около B1.1-B1.2. Не са наблюдавани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята.
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На слънчевия диск се виждат две регистрирани и една 
нова групи петна. В южното полукълбо са групата петна 
2553 + регистрираната вчера 2555. (Последната е разполо-
жена западно от 2553 и се наблюдава от три дни, но едва 
вчера получи официален номер.) В северното полукълбо 
близо до североизточния край на слънчевия диск се вижда 
ново единично петно. По обща площ и брой преобладават 
петната в южното полукълбо. Няма потенциални източници 
за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и 
X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 17 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 39 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87. 

Слънчевата активност днес, утре и на 19 юни ще бъде 



515

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 (17, 18 и 19 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 19 юни ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на протяжната слънчева приекваториална 
коронална дупка CH85, която е с положителна полярност ско-
ростта на слънчевия вятър тази сутрин отново слабо нарасна 
и от 520 - 530 km/s за кратко надхвърли 600 km/s. В момента 
тя е приблизително 570 km/s.  Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -5nT и +7nT. Преобладаваха положителните 
стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на север. В 
момента Bz e приблизително равна на -2.5nT. 

Днес Земята все още ще е в зоната на влияние на слънче-
вата коронална дупка CH85. Не се очакват продължителни 
периоди с отрицателни стойности (т.е. южна ориентация на 
Bz). През следващите два дни (18 и 19 юни) скоростта на слън-
чевия вятър бавно ще спада. При тази обстановка днес ще има 
условия за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Не се 
очаква значителна геомагнитна активност утре и на 19 юни.

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, а утре и на 19 юни тя ще е предимно спокойна. Веро-
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ятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
е 15%, а за утре и за 19 юни тя е по 10% на ден. Вероятността 
за слаби геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е 5% за 
днес, а за утре и за 19 юни тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-17 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

18 юни 2016 г /11 ч 30 мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички вариации на слънчевия рентгенов поток 
бяха в рамките на B-диапазона. Неговото ниво през последни-
те няколко часа е около B1.0. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В южното по-
лукълбо са групите петна 2553 и залязващата на запад група 
2555. В северното полукълбо, близо до североизточния край 
на слънчевия диск е регистрираното снощи единично петно 
2556. По обща площ и брой преобладават петната в южното 
полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със 
средна или голяма мощност (класове M и X), както и за про-
тонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 18 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87. 

Слънчевата активност днес, утре и на 20 юни 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 (18, 19 и 20 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 20 юни ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
остана сравнително висока - между 550 km/s и 600 km/s. В 
момента тя е приблизително 570 km/s. Вертикалната компо-
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нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
колебаеше в диапазона между -4nT и +5nT. Преобладаваха 
положителните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предим-
но на север. В момента Bz e приблизително равна на +1.5nT. 

Днес Земята все още ще е в зоната на влияние на слънче-
вата коронална дупка CH85 и скоростта на слънчевия вятър 
ще остане завишена. През следващите два дни тя ще спада. 
Не се очакват значителни колебания на ММП. При тази си-
туация днес все още ще са възможни местни геомагнитни 
смущения над някои райони на Земята, а утре и на 20 юни 
геомагнитната обстановка ще е спокойна.

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, а утре и на 20 юни тя ще е предимно спокойна. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
е 15%,а за утре и за 20 юни тя е по 10% на ден. Вероятността 
за слаби геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е 5% за 
днес, а за утре и за 20 юни тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-18 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)
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19 юни 2016 г /12 ч 45 мин: Нови групи петна в северното 
полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас B. Неговото ниво през последните няколко часа е около 
B1.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 регистрирани и една нова 
групи петна. Групата 2556, регистрираната вчера 2557 + една 
нова бързо нарастваща нерегистрирана група са в северното 
полукълбо. След залеза на групата петна 2555 в южното по-
лукълбо остана само голямото единично петно 2553. По площ 
обаче то е по-голямо от трите групи в северното полукълбо. 
Няма потенциални източници за изригвания със средна или 
голяма мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 19 юни 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 53 
(по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 21 юни 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 ( 19, 20 и 21 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 21 юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
остана в диапазона между 550 km/s и 600 km/s с тенденция 
към много бавно спадане.(Влиянието на слънчевата коронал-
на дупка CH85 все още е значително.) В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 555 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в  диапазона между -4nT и +4nT. Амплитудите 
на колебанията обаче съществено спаднаха през последните 
няколко часа. В момента Bz e приблизително равна на -1.5nT. 

Днес Земята все още ще е в зоната на влияние на слънчева-
та коронална дупка CH85 и скоростта на слънчевия вятър ще 
остане завишена. Тенденцията обаче е към нейното постепен-
но спадане. Същата ще продължи и през следващите два дни 
като скоростта на слънчевия вятър ще спадне до стойности 
близки до и дори под 400 km/s. Не се очакват значителни ко-
лебания на ММП. При тази ситуация в рамките на 3-дневната 
прогноза се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото 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, утре и на 21 юни ще е 
предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е по 10% на ден. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е около и под 1% 
за всеки един от трите дни (19, 20 и 21 юни). 

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-19 /12 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

20 юни 2016 г /10 ч 45 мин: C-изригване в района на новата 
група петна AR12558 (2558) 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Слабо изригване (C1.7) стана вчера в района на новата 
група петна 2558 в северното полукълбо на Слънцето. Своята 
максимална фаза то достигна в 14 ч 45 мин българско време. 
Явлението беше съпроводено с изхвърляне на коронална маса 
(CME), но то ще подмине Земята. Областта 2558 беше източ-
ник и на суб-изригвания от клас B. Едно от тях (~B9.5) почти 
достигна долния праг на мощностния клас C. „Базисното“ на 
слънчевия рентгенов поток е около B1.0. 

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Групите 
2556 и регистрираната вчера 2558 са в северното полукълбо. 
Другата група петна 2557, разположена в съседство на 2558 
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вече се разпадна и се превърна във факелно поле. В южното 
полукълбо е само голямото единично петно 2553. По площ 
то превъзхожда двете групи в северното полукълбо. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 20 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 35 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число също е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82. 

Слънчевата активност днес, утре и на 22 юни 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 (20, 21 и 22 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 85, а на 22 юни - около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона между 470 km/s и 570 km/s с тенденция 
към бавно спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 470 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz e равна на 0. 

Днес, утре и на 22 юни скоростта на слънчевия вятър по-
степенно ще достигне и ще се установи в спокойния диапазон 
около и под 400 km/s. Ето защо геомагнитната обстановка ще 
бъде спокойна.

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 22 юни ще е 
предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е по 10% на ден. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е около и под 1% 
за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 юни). 

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-20 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/06/20 - 2016/06/27)

Волфовото число за седмицата  13 - 19 юни 2016г е 20+9/-
7; по новата система 32+14/-11)

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 между ниска 
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в 
границите от 0 до 30. Стойностите на новото Международно 
число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съ-
ответният американски петнообразувателен индекс (Боулдър-
ското число) е близък по стойност до новото Международно 
число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде предимно 
нисък.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и  смутена. 

От 10 юни Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече на 22 юни. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-20 /14 ч 0 мин (UT = 11 h 0 min)
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21 юни 2016 г /13 ч 0 мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B, чийто 
източник е областта 2558. Наблюдавани са и няколко изхвър-
ляния на коронална маса (CME) близо до западния край на 
слънчевия диск. Тези явления не са геоефективни - движени-
ята на плазмените облаци са насочени силно настрани спрямо 
посоката към Земята. „Базисното“ на слънчевия рентгенов 
поток е около B1.0. 

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Това са еди-
ничните петна 2553 в южното полукълбо на Слънцето и 2556 
- в северното. По-голямото от двете е петното 2553. Групата 
петна 2558 вече се разпадна и се превърна във факелно поле. 
Няма потенциални източници за изригвания със средна или 
голяма мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции. 

 

Слънчевият диск на 21 юни 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 35 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 22 
(по данни от 11 наблюдения). Волфовото число също е 22. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82. 

Слънчевата активност днес, утре и на 23 юни 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 (21, 22  и 23 юни). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 85, а на 23 юни - около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в  диапазона между 380 km/s и 480 km/s с тенденция 
към бавно спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 410 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz e приблизително 
равна на 0.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП м 
околностите на Земята ще бъдат в границите на спокойните 
си стойности. На 23 юни след като Земята пресече секторна 
граница на ММП с преход „+/-“ тя ще навлезе в зоната на 
влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна пози-
ция (CH88?). Тогава 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 
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обичайния фон. 
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е спокойна, а 

на 23 юни ще е между спокойна и смутена. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 
по 10% на ден, а за 23 юни тя е 15%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е около и под 1% 
за днес и утре, а за 23 юни е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-21 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

22 юни 2016 г /9 ч 15 мин: Спокойно „космическо“ време 
днес. Утре се очаква слаба дестабилизация

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше само едно продължително суб-изриг-
ване с мощностен показател B3. То стана вчера сутринта в 
района на единичното петно 2553 близо до западния край 
на слънчевия диск. Наблюдавано е свързано с това явление 
изхвърляне на коронална маса (CME). То не е геоефективно. 
„Базисното“ на слънчевия рентгенов поток е около A9-B1.0.  

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Те са единич-
ните петна 2553 в южното полукълбо на Слънцето и 2556 - в 
северното. По-голямото от двете е петното 2553. То обаче е 
вече близо до западния край на слънчевия диск и ще залезе 
през следващите 24 - 36 часа. Няма потенциални източници 
за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и 
X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 22 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 22 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин по наша 
предварителна оценка е 22 (към настоящия момент все още 
няма данни от наблюдения). Волфовото число също е 22. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 80. 

Слънчевата активност днес, утре и на 24 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
24 юни ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона между 330 km/s и 420 km/s с тенденция 
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към бавно и много плавно спадане. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 335 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в много тесния диапазон между -1.5nT и +1.5nT. 
В момента Bz e приблизително равна на -0.5nT.

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП в окол-
ностите на Земята ще бъдат в границите на спокойните си 
стойности. Утре след като Земята пресече секторна граница 
на ММП с преход „+/-“ тя ще навлезе в зоната на влияние на 
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция с отрица-
телна полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне 
до 600 км/с. Тогава геомагнитната обстановка слабо ще се 
активизира. Още малко по-висока ще бъде геомагнитната 
активност на 24 юни.

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 спокойна, а утре и 
на 24 юни ще е между спокойна и смутена. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%, за 
утре е 15%, а за 24 юни е 25%. Вероятността за слаби гео-
магнитни бури на средни ширини (K=5) е около и под 1% за 
днес, 5% - за утре, а за 24 юни е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-22 /9 ч 15 мин (UT = 6 ч 15 мин)
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23 юни 2016 г /10 ч 0 мин: Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше само незначителни колебания на слън-
чевия рентгенов поток около спокойното ниво A9-B1.0. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само слабата група петна 
2556 в северното полукълбо. Няма потенциални източници 
за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и 
X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 23 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 22 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин по наша 
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предварителна оценка е 11 - 12 (към настоящия момент все 
още няма данни от наблюдения). Волфовото число е 0. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 25 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 
25 юни ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
беше предимно в диапазона 340 - 400 km/s. Кратко покачване 
до около 450 - 460 km/s имаше около полунощ и през втората 
половина на нощта между 0 и 5 ч българско време. В момен-
та скоростта на слънчевия вятър е приблизително 375 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше предимно в диапазона между -3nT 
и +6nT. Кратък период с по-силно изразени отрицателни 
стойности (до -8nT) имаше снощи през втората половина 
на нощта. В момента Bz e приблизително равна на +3.5nT. 
Дестабилизацията на параметрите на междупланетната среда 
в околностите на Земята доведе до кратка слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) снощи между 21 и 
24 ч българско време и планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4) между 0 и 3 ч.

Днес, утре и на 25 юни обстановката в близкото до Земята 
междупланетно пространство под влияние на CH HSS - ефект, 
чийто източник е слънчева коронална дупка в геоефективна 
позиция. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне като се 
очаква максимумът (около 600 km/s) да бъде утре. На 25 юни 
обстановката ще започне да се успокоява. Във връзка с това в 
рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 юни) ще има условия 
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за слаба геомагнитна активност. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна като между 21 и 24 ч българско време имаше 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
През следващите три часа тя отслабна до планетарно геомаг-
нитно смущение (Kp=4), а впоследствие стихна съвсем. 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 и утре ще е между спокой-
на и активна, а на 25 юни ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 20%, за утре е 25%, а за 25 юни тя е 15%. Вероятността 
за слаби геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес 
и за 25 юни е по 5% на ден, а за утре е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-23 /10 ч 0 мин (UT = 7 ч 0 мин)

24 юни 2016 г /11 ч 30 мин:Слънчевият диск е отново 
„чист“. Планетарни геомагнитни смущения 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше само едно суб-изригване с показател 
B3.6-B3.7, което стана около 3 ч 30 мин българско време. 
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Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8-A9. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 24 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 11 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 26 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
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26 юни ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
нарасна от 350 км/с вчера по обяд до 540 - 550 km/s снощи 
около полунощ. По-късно тя малко спадна и в момента е 
около 500 км/с. Нарастването на скоростта на слънчевия 
вятър е свързано с CH HSS-ефект, чийто източници са три 
слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция, които 
са с отрицателна полярност. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
предимно в диапазона  между -9nT и +6nT. Преобладаваха 
периодите с отрицателна полярност, т.е. Bz беше ориентира-
на предимно на юг. В момента Bz e приблизително равна на 
+1.5nT. Дестабилизацията на параметрите на междупланет-
ната среда в околностите на Земята доведе до два 3-часови 
периода с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) между 
0 – 3 ч и 6 -9 ч българско време.

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 юни) скоростта 
на слънчевия вятър ще остане сравнително висока, но не се 
очаква да надхвърли 600 km/s. Това ще създава условия за 
слаба геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена ../../PDF/SW-Warning.pdf. Имаше два 3-часови 
периода с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) между 
0 – 3 ч и 6 – 9 ч 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. 



535

Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и 
активна, а на 26 юни ще е между спокойна и смутена. Ве-
роятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за утре е 30%, а за 26 юни тя е 15%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес и за 26 
юни е по 5% на ден, а за утре е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-24 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

25 юни 2016 г /10 ч 45 мин: Еруптивна активност откъм 
обратната страна на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Продължително суб-изригване откъм обратната 
страна на Слънцето (зад североизточния край на слънчевия 
диск) бе наблюдавано късно през нощта и рано тази сутрин. 
Максималната си фаза (B4.5) то достигна днес около 6 ч 30 
мин българско време. Това явление бе съпътствано от ярко 
изхвърляне на коронална маса (CME). То добре се вижда вър-
ху коронографските изображения от борда на космическите 
апарати SOHO и STEREO Ahead. Движението на плазмения 
облак е далеч встрани от посоката към Земята. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток в резултат от споменатото 
продължително суб-изригване е слабо завишен спрямо вчера 
и в момента е около нивото B2. 
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Ярко изхвърляне на колонална маса (CME) откъм обра-
тната страна на Слънцето на
25 юни 2016 г (STEREO-A/COR2)

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 25 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин (по наша 
предварителна груба оценка) е 0 (все още няма публикувани 
данни от наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 27 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
27 юни ще е около 80.  

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на действащия CH HSS-ефект скоростта на 
слънчевия вятър през изминалото денонощие остана зави-
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шена (между 450 km/s и 550 km/s). В момента тя е около 490 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона  между -4nT 
и +6nT. В момента Bz e равна на 0. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър бавно ще спада, 
а на 27 юни ще бъде близо до границата на „спокойните“ 
нива, т.е. около и под 400 km/s. Във връзка с това днес и утре 
са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а на 
27 юни геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения бяха регистрирани само над отделни гео-
магнитни 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 спо-
койна и активна, а на 27 юни тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, 
за утре е 20%, а за 27 юни тя е 5%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес е 10%, за 
утре е 5%, а за 27 юни тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-25 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)
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26 юни 2016 г /11 ч 30 мин: На слънчевия диск не се виждат 
петна. Геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания в ниската част 
на B-диапазона (около и под B3). „Спокойното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток е A9-B1.0. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 26 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
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данни от 5 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 28 юни ще бъде мно-
го 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 
(26, 27 и 28 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
28 юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
слабо спадна спрямо предходното. Тя беше между 400 km/s 
и 520 km/s, като колебанията бяха значителни, особено през 
нощта и тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е около 440 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона 
между -4nT и +5nT. В момента Bz e приблизително +4nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще бъде леко 
завишена, но с тенденция към спадане. Утре и на 28 юни 
обстановката в близкото до Земята междупланетно простран-
ство ще бъде спокойна.

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 
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смутена, а  утре и на 28 юни тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%,а 
за утре и за 28 юни тя е по 5% на ден. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е около и под 1% 
за всеки един от трите дни (26, 27 и 28 юни). 

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-26 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

27 юни 2016 г /12 ч 3 0мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания в ниската част 
на B-диапазона (около и под B4). Техен източник беше фа-
келна област близо до североизточния край на слънчевия 
диск. „Спокойното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е A8. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 27 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
наша предварителна оценка, тъй като публикувани данни от 
наблюдения все още няма). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 29 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
29 юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
под влияние на слаб CH HSS-ефект беше между 450 km/s и 
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500 km/s без забележима тенденция към покачване или спада-
не. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 470 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +7nT. В 
момента Bz e приблизително 0. Тази леко смутена обстановка 
в близкото до Земята междупланетно пространство създаде 
условия за слаба геомагнитна активност, включително и за 
планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) снощи между 21 
и 24 ч българско време.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде все още леко 
завишена, а утре и на 29 юни тя ще бъде в спокойния диапазон 
около и под 400 km/s. Във връзка с това се очаква геомагнит-
ната обстановка да е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
беше регистрирано снощи между 21 и 24 ч българско време. 
Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера 
сутринта между 9 и 12 ч. Тогава местният К-индекс 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, утре и на 29 юни ще е 
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е по 5% на ден. Вероятността за слаби геомагнитни 
бури на средни ширини (K=5) е около и под 1% за всеки един 
от трите дни (27, 28 и 29 юни). 

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.
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HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-27 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/06/27 - 2016/07/04)

Волфовото число за седмицата  20 - 26 юни 2016 г е 7+14/-
7; по новата система 10+24/-10)

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 между ниска 
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в 
границите от 0 до 30. Стойностите на новото Международно 
число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съ-
ответният американски петнообразувателен индекс (Боулдър-
ското число) е близък по стойност до новото Международно 
число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
между 27 юни и 2 юли.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини  ще бъде 
между спокойна и смутена  между 27 юни и 2 юли. На 2 юли 
Земята ще навлезе в сектор на междупланетното простран-
ство с висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект), 
чийто източник екваториална слънчева коронална дупка с 
отрицателна полярност. Вероятността за планетарна геомаг-
нитна буря в интервала 2 - 4 юли е около 40%.

От 22 юни Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна гра-
ница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 8 - 9 юли. 

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
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2016-06-27 /14 ч 30 мин (UT = 11 h 30 min)

28 юни 2016 г /13 ч 0 мин: Много ниска слънчева актив-
ност. Геомагнитната обстановка е почти спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Едно-единствено суб-изригванe с показател ~ 
B6.5 имаше снощи около полунощ българско време. „Спокой-
ното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
часове е A6-A7. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 28 юни 2016 г (SDO)
Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  
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Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 30 юни ще бъде мно-
го 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 юни). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
30 юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
под влияние на слаб CH HSS-ефект се колебаеше в много 
тесен диапазон между 440 km/s и 480 km/s. В момента ско-
ростта на слънчевия вятър е около 450 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz 
e приблизително +1nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде все още леко 
завишена, но постепенно ще спада. Утре тя ще бъде в спо-
койния диапазон около и под 400 km/s. На 30 юни Земята 
ще пресече секторна граница на ММП с преход „+/-“, след 
което ще попадне в зоната на влияние на „ново развиваща се“ 
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (южният 
приекваториален край на CH90?). Във връзка с това се очаква 
геомагнитната обстановка днес и утре да е предимно спокой-
на, а на 30 юни ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в следно планетарен мащаб. Местни геомаг-
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нитни 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 и утре ще е спокойна, 
а на 30 юни - между спокойна и активна. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 
по 5% на ден, а за 30 юни тя е 30%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е около и под 1% 
за днес и за утре, а за 30 юни е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 юни) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-28 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

29 юни 2016 г /12 ч 15 мин: Спокойно „космическо време“ 
днес, утре - слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Едно суб-изригванe с показател ~ B2.3 имаше 
тази сутрин около 6 ч българско време. „Спокойното“ ниво 
на слънчевия рентгенов поток през последните часове е A6.0-
A6.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 29 юни 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият Брюк-
селски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по наша 
груба оценка, тъй като все още няма публикувани данни от 
наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радио индекс 
F10.7 e 74. Това е най-ниската средно дневна стойност на този 
индекс от 2010 г насам.

Слънчевата активност днес, утре и на 1 юли 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 (29 и 30 
юни и 1 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще бъде 
70, а на 1 юли ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото деноно-
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щие беше в диапазона между 380 km/s и 480 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е около 390 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -4nT и +3nT с леко преобла-
даване на отрицателните стойности, т.е. с ориентация на Bz 
на юг. В момента Bz e приблизително +2.5nT. 

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде почти спокойна, а скоростта на слън-
чевия вятър ще бъде около 400 km/s. Утре Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „-/+“, а след това  за крат-
ко се очаква да попадне в зоната на влияние на „нерекурентна“ 
(т.е. ново развиваща се, при предишното завъртане на тази 
част на Слънцето към Земята не е съществувала) слънчева 
коронална дупка (приекваториалният край на CH90?). Това 
влияние обаче ще е краткотрайно и на 1 юли скоростта на 
слънчевия вятър ще започне да спада. Във връзка с това за 
утре се очаква да има условия за планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4). На 1 юли са възможни геомагнитни сму-
щения над отделни райони на Земята.

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 спокойна, утре - меж-
ду спокойна и активна, а на 1 юли - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 5%, за утре е 30%, а за 1 юли тя е 15%. Вероятността 
за слаби геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е около 
и под 1% за днес, за утре е 10%, а за 1 юли е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (29 юни - 1 юли) потокът 
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на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-29 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

30 юни 2016 г / 12 ч 30 мин: Дългоживущата слънчева 
коронална дупка CH92 ще стане причина за геомагнитна 
буря на 2 юли

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше почти по-
стоянен около средно ниво A5.0-A5.5. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 30 юни 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 74. 

Слънчевата активност днес, утре и на 2 юли ще бъде мно-
го 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 
(30 юни, 1 и 2 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и 
на 2 юли ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото деноно-
щие беше в спокойния диапазон 340 - 380 км/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е около 350 км/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz 
e приблизително +0.5nT. 

Днес Земята ще пресече секторна граница на ММП с 
преход „-/+“, а след това ще попадне в сектор на влияние на 
„нерекурентната“ (образувала се скоро) слънчева коронална 
дупка CH90. Скоростта на  слънчевия вятър слабо ще нарасне 
(CH HSS- ефект). Във връзка с това по-късно днес ще има 
условия за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Утре 
CH HSS-ефектът ще започне да отслабва и ще има условия за 
местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. 
На 2 юли обаче Земята отново ще пресече секторна граница 
на ММП с преход „+/-“ и ще попадне в зоната на действие на 
„рекурентната“ (т.е. дългоживуща - минимум една околоос-
на ротация на Слънцето (27 дни) слънчева коронална дупка 
CH92. Тя е с отрицателна магнитна полярност. Скоростта на 
слънчевия вятър според числения модел WSA Enlil на 2 и 3 
юли (събота и неделя) ще достигне и надхвърли 500 км/с. 
Това ще създаде условия за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***) в събота (2 юли).  
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Слънчевите коронални дупки на 30 юни 2016 г (SDO/AIA)

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 спокойна и смутена, а на 2 юли - меж-
ду смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е 30%, за утре е 15%, а за 2 юли тя 
е 40%. Вероятността за слаби геомагнитни бури на средни 
ширини (K=5) е 10% за днес, за утре е 5%, а за 2 юли тя е 
20%. Вероятността за средна или мощна геомагнитна буря 
на средни ширини (K=6 или 7) за днес и утре е около и под 
1%, а за 2 юли е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (30 юни - 2 юли) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
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буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-06-30 /12 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин)

1 юли 2016 г /12 ч 15 мин: Очаква се планетарна геомаг-
нитна буря утре и на 3 юли

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше почти по-
стоянен около средно ниво A5-A5.5. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск вече 9-ти ден не се виждат петна. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна или голяма 
мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 1 юли 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 3 юли 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 (1,2 и 
3 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 3 юли ще 
е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
слабо нарасна, но остана в спокойния  диапазон 340 - 400 km/s. 
В момента тя е около 400 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона  между -5nT и +5nT, но по обща продължителност 
преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориен-
тирана предимно на юг. Поради това през изминалите 24 часа 
имаше условия за местни геомагнитни смущения над някои 
райони на Земята, включително и над България. В момента 
Bz e приблизително -4.5nT. 

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH90, която 
е с положителна полярност, скоростта на слънчевия вятър 
днес ще бъде леко завишена. Ето защо днес е възможно да 
има слаба геомагнитна активност, включително и планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4). Утре Земята ще навлезе в зо-
ната на влияние на слънчевата коронална дупка CH92, която 
е с отрицателна полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще 
надхвърли 500 km/s. Тези условия ще се запазят и на 3 юли. 
Геомагнитната обстановка ще се активизира допълнително и 
ще има условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Имаше геомаг-
нитни смущения над отделни райони на Земята. Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 21 ч и 
24 ч 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 ще е между спокойна и 
активна, а утре и 3 юли тя ще е между смутена и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).  Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, а 
за утре и за 3 юли тя е по 40% на ден. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) е 5% за днес, а за 
утре и за 3 юли тя е по 20% на ден. Вероятността  за средна 
или мощна геомагнитна буря на средни ширини (K=6 или 7) 
за днес е около и под 1%, а утре и за 3 юли е 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (01- 03 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-01 /12 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин)

2 юли 2016 г /12 ч 30 мин: Десети ден без петна на слън-
чевия диск. За днес и утре се очаква слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) ../../PDF/SW-Warning.pdf 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше почти по-
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стоянен около средно ниво A5-A6. Изключение прави само 
едно съвсем слабо суб-изригване (~ B1.1). Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 2 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 4 юли 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 (2,3 и 
4 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 4 юли ще 
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е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
се характеризираше с бавна тенденция към спадане. Тя беше 
общо взето в спокойния диапазон 350 - 400 km/s, като само 
вчера за кратко около обяд беше в диапазона 400 - 450 km/s. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е около 360 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. 
В момента Bz e приблизително +2.5nT.

Днес Земята ще навлезе в зона със завишена скорост на 
слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата коронална 
дупка CH92. Тя е с отрицателна магнитна полярност. Утре 
тази обстановка ще се запази почти същата, а на 4 юли па-
раметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Зе-
мята постепенно ще се върнат към спокойните си нива. Във 
връзка с това днес и утре се очаква значителна геомагнитна 
активност, включително е възможна и слаба планетарна 
геомагнитна буря (K=5; G1) (***!!!***). На 4 юли ще има 
условия само за местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Имаше геомаг-
нитни смущения 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 смутена 
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и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а на 4 юли тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре 
ще е по 40% на ден, а за 4 юли е 15%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес и утре е 
по 20% на ден, а за 4 юли тя е 5%. Вероятността за средна 
или мощна геомагнитна буря на средни ширини (K=6 или 7) 
за днес и утре е по 5% на ден, а за 4 юли е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (02 - 04 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-02 /12 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин)

3 юли 2016 г /12 ч 30 мин: Планетарно геомагнитно сму-
щение (Kp=4).

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток почти плавно на-
раства и през последните часове е около A8-B1.0. Причината 
за това е ярка област, която е близо до югоизточния край на 
слънчевия диск, но все още е зад лимба. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна или голяма мощност 
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 3 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 5 юли ще бъде мно-
го 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 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 70, 
а на 5 юли - около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър до около 22 ч – 23 ч бъл-
гарско време беше приблизително 350 - 360 km/s. Малко 
преди полунощ тя започна плавно да нараства и достигна 
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ниво около 470 - 480 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 460 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колеба-
еше в сравнително широк диапазон (между -10nT и +10nT). 
В момента Bz e приблизително -0.5nT. Това активизиране на 
параметрите на слънчевия вятър и ММП отразява премина-
ването на Земята в зоната на влияние най-напред на дълго 
живуща слънчева магнитно активна област (CIR), а след  това 
и на слънчевата коронална дупка CH92. Тази обстановка 
доведе и до активизиране на земното магнитно поле до ниво 
на планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)снощи между 
0ч и 3 ч българско време. 

Днес и частично утре Земята ще остава в сектора със зави-
шена скорост на слънчевия вятър, чийто първичен източник 
е слънчевата коронална дупка CH92. На 5 юли скоростта на 
слънчевия вятър ще спадне до спокойните си стойности около 
и под 400 km/s. Във връзка с това днес все още е възможна 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре ще има условия за местни геомагнитни смущения над 
отделни райони на Земята, а на 5 юли геомагнитната обста-
новка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше снощи между 0 ч и 3 ч българско време. По същото 
време беше смутена и геомагнитната обстановка над България 
(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 ще е между смутена и сла-
ба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), утре 
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тя ще между спокойна и смутена, а на 5 юли ще е спокойна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 40%, за утре тя е 15%, а за 5 юли е 5%. Вероятността 
за слаби геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес е 
20%, за утре е 5%, а за 5 юли е около и под 1%. Вероятността 
за средна или мощна геомагнитна буря на средни ширини 
(K=6 или 7) за днес е 5%, а утре и за 5 юли е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (03 - 05 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-03 /12 ч 30 мин (UT = 09 ч 30 мин)

4 юли 2016 г /11 ч 30 мин: Изглежда, че Земята се размина 
с геомагнитната буря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен 
около средно ниво A9. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

Малко единично петно в западния край на слънчевия 
диск и близо до екватора едва се вижда на изображенията от 
спътника SOHO получени тази сутрин. По-късните наземни 
наблюдения от следващите часове обаче не потвърждават 
това и засега се приема, че слънчевият диск е „чист“ откъм 
петна. Няма потенциални източници за изригвания със средна 
или голяма мощност (класове M и X), както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 4 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 6 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 6 юли 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 (4,5 и 
6 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 6 юли ще 
бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше почти постоянна и много слабо се колебаеше около 
средна стойност 450 km/s. Приблизително толкова е тя и в 
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момента. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона между -5nT 
и +5nT. При тази по-скоро леко смутена, отколкото активна 
обстановка в близкото до Земята междупланетно простран-
ство нямаше условия за някаква значителна геомагнитна 
активност, както беше прогнозирано в предните дни. Това 
би могло да означава, че слънчевата коронална дупка CH92 
понастоящем е вече в процес на отслабване. 

Днес Земята все още ще се намира в зоната на отслабващо 
влияние на слънчевата коронална дупка CH92. Утре и на 6 
юли обстановката в близкото до нас междупланетно прос-
транство ще бъде спокойна. Ето защо днес все още ще има 
условия за местни геомагнитни смущения над някои райони 
на Земята, а утре и на 6 юли геомагнитната обстановка ще 
бъде спокойна.  

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смушения 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 е между спокойна и 
смутена, а утре и на 6 юли тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%,а 
за утре и за 6 юли тя е по 5% на ден. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес е 5%, а 
за утре и за 6 юли тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (04- 06 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-04 /11 ч 30 мин (UT = 08 ч 30 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/07/04 - 2016/07/11)

Волфовото число за седмицата 27 юни - 03 юли 2016 г е 
0; по новата система е 0)

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 между много 
ниска и ниска. Прогнозираните стойности на Волфовото 
число са в границите от 0 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде нисък.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около  обичайния фон. Вероятността за ра-
диационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде пре-
димно спокойна до 7 юли. На тази дата се очаква Земята да 
навлезе в сектор на междупланетното пространство с висока 
скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата 
коронална дупка CH93. Същата е с положителна магнитна 
полярност. Вероятността за геомагнитна буря на 8 юли е 20%. 
След това до края на седмицата геомагнитната обстановка ще 
бъде между спокойна и смутена.

От 30 юни Земята се намираше в сектор на междупла-
нетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. На 2 юли тя се 
премина в сектор със знак 

„-“. Следващата секторна граница на ММП с преход „-/+“ 
Земята ще пресече на 8 - 9 юли. 

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
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2016-07-04 /23 ч 30 мин (UT = 20 h 30 min)

5 юли 2016 г /11 ч 45 мин: Спокойно „космическо време“ 
в рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 юли)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 2 - 3 суб-изригвания в ниската част на 
B-диапазона. Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен 
около средно ниво A7-A8. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

В голямо факелно поле, разположено в южното полукълбо, 
но близо до екватора в източния край на слънчевия диск тази 
сутрин едва се виждат две малки петна. Те трябва да бъдат 
отнесени към една група.  Няма потенциални източници за 
изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X), 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 5 юли 2016 г (SDO)



566

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 9 (по 
данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 7 юли 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 (5,6 и 
7 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 7 юли ще 
бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
бавно спадаше от 450 km/s вчера по обяд до около 350 km/s 
тази сутрин. В момента тя е около 370 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се променяше в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz 
е приблизително равна на 0. 

Днес, утре и на 7 юли скоростта на слънчевия вятър в окол-
ностите на Земята ще бъде в спокойните си граници, т.е. около 
и под 400 km/s. Ето защо в рамките на 3-дневната прогноза 
(5 - 7 юли) се очаква геомагнитната обстановка да е предимно 
спокойна. Значителна промяна е възможна да настъпи към 
края на третия ден (7 юли) когато Земята ще навлезе в зона 
с по-висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS- ефект), 
чийто източник е слънчевата коронална дупка CH93. 

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 
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обичайния фон. 
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 7 юли  ще е 

спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е по 5% за всеки един от трите дни (5, 6 и 7 юли). 
Вероятността за слаби геомагнитни бури на средни ширини 
(K=5) за днес е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-05 /11 ч 45 мин (UT = 08 ч 45 мин)

6 юли 2016 г / 11 ч 15 мин: Малка група петна на слън-
чевия диск. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) 
е възможна утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Продължително суб-изригвания с мощностен 
показател ~B4.5 достигна своя максимум през нощта около 
2 ч българско време. Източникът му беше в северозападната 
част на слънчевия диск, на около 15 градуса северно от ек-
ватора и 35 градуса западно от видимия слънчев меридиан. 
Най-вероятно това събитие е свързано с избухване на про-
туберанс. То е съпроводено и от изхвърляне на коронална 
маса (CME), което се вижда добре на изображенията от 
коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO. През 
следващите часове ще стане ясно дали плазменият облак би 
могъл да достигне Земята. Слънчевият рентгенов поток през 
последните няколко часа е около средно ниво B1.2-B1.3.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) през 
нощта на 5 срещу 6 юли 2016 г (SOHO/LASCO_C2)

Приекваториалният край на слънчевата коронална дупка 
CH93 утре ще заеме геоефективна позиция. Във връзка с 
това утре след обяд или привечер се очаква нарастване на 
скоростта на слънчевия вятър. Това ще създаде благоприятни 
условия за геомагнитна активност, включително и за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).  

 

Слънчевите коронални дупки на 6 юли 2016 г. (SDO/AIA)



569

На слънчевия диск едва се вижда една малка група петна в 
южното полукълбо. Вчера тя получи номер AR12560 (2560). 
Друго малко единично петно в северното полукълбо вчера 
получи номер AR12559 (2559). Днес обаче то не се вижда. 
Няма потенциални източници за  изригвания със средна или 
голяма мощност (класове M и X), както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 6 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 12 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънче-
вият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 8 юли 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 ( 6,7 и 
8 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 8 юли ще 
бъде около 75.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон 320 - 380 km/s. Тенденцията беше 
тя бавно да спада. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е около 320 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона 
между -2nT и +2nT. В момента Bz е приблизително равна на 0. 

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП в околно-
стите на Земята ще останат в спокойните си диапазони. Утре 
нашата планета ще навлезе в сектор на междупланетното 
пространство с по-висока скорост на слънчевия вятър, чийто 
източник е приекваториалният край на слънчевата коронална 
дупка CH93. Във връзка с това утре ще се създадат условия за 
геомагнитна активност, включително и за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Активната обста-
новка ще се запази и на 8 юли, но тенденцията ще бъде към 
нейното успокояване. (В тази прогноза не се отчита ефектът 
от евентуална среща на Земята с изхвърления снощи от Слън-
цето плазмен облак. Това би могло да се случи през втората 
половин на 8 юли или на 9 юли и ще доведе до допълнителна 
активизация на обстановката в околностите на Земята).

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 спокойна. Утре тя ще 
бъде между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***), а на 8 юли ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
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ширини е 5% за днес, 40% за утре и 25% за 8 юли. Вероят-
ността за слаби геомагнитни бури на средни ширини (K=5) 
за днес е около и под 1%. За утре тя е 20%, а за 8 юли е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-06 /11 ч 15 мин (UT = 08 ч 15 мин)

7 юли 3026 г /12 ч 30 мин: Две нови групи слънчеви петна и 
C5- изригване. Днес се очаква слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Тази сутрин около 11 ч българско време беше реги-
стрирано за пръв път от 17 дни насам изригване от слабия 
мощностен клас C. Неговият мощностен показател е C5.0, а 
източникът му е нов активен център, намиращ се в югозапад-
ната част на слънчевия диск. До този момент няма данни за 
съпътстващи явления. През последните 24 часа няма данни за  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
Изхвърленият през предната нощ от Слънцето плазмен облак 
се движи силно встрани от нашата планета. „Базисното“ ниво 
на слънчевия рентгенов поток е около B1.5-B1.7.

На слънчевия диск се виждат две нови групи петна, които 
са в южното полукълбо. Едната е в югозападната част на 
слънчевия диск. Тя е източникът на упоменатото по-горе 
C5-изригване. Засега тя няма официален номер, нито е офи-
циално обявен магнитният клас. Последната публикувана 
магнитограма обаче дава основание да се предположи, че той 
е „бета-гама“. Затова тя евентуално би могла да се окаже и 



572

източник на изригвания от средния мощностен клас M както и 
на протонна (СЕЧ) ерупция. Това обаче засега е наше съвсем 
предварително предположение.

 

Слънчевият диск на 7 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 26 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 24 - 25. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 9 юли 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 около и под 1% за всеки един 
от трите дни (7, 8 и 9 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 9 юли ще бъде около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Снощи приблизително между 0 и 3 ч българско време ско-
ростта на слънчевия вятър започна да нараства и от 320 - 330 
km/s  преди това тя достигна до около 440 km/s. Това е индика-
ция, че приблизително в посоченото време Земята е навлязла 
в зоната на влияние на слънчевата коронална дупка CH93. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 445 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) след полунощ увеличи амплитудата 
на своите колебания, които през последните 10 - 12 часа са 
в диапазона между -10nT и +10nT. В момента Bz е прибли-
зително +4.5nT. 

Днес и утре Земята ще бъде в зоната на относително по-ви-
сока скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата 
коронална дупка CH93. На 9 юли това влияниe ще започне да 
намалява. Във връзка с това днес и утре ще има условия за 
геомагнитна активност, включително и за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Геомагнитната об-
становка на 9 юли ще бъде значително по-спокойна. Тогава 
ще има условия за местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения и геомагнитни бури 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 и утре ще бъде между 
спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***). а на 9 юли тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 
по 40% за днес и утре и 20% за 9 юли. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес и утре е 
по 20% на ден, а за 9 юли е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-07 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

8 юли 2016 г /12 ч 30 мин: Слабо изригване (C2.7) близо 
до североизточния край на слънчевия диск. Слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Късно през нощта около 3 ч 50 мин българско време 
достигна своя максимум изригване с мощностен показател 
C2.7. Източникът му е нов активен център, намиращ се на 
изток-североизточния край на слънчевия диск. Имаше и ня-
колко суб-изригвания от клас B. През последните 24 часа няма 
данни за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток 
е около B2.0-B2.5.

На слънчевия диск се виждат две регистрирани и една нова 
групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полу-
кълбо. Там са двете регистрирани групи петна 2560 и 2561. 
Нов активен център се появи на изток-североизточния край на 
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слънчевия диск, който до момента все още няма номер. След 
като вчера сутринта областта 2560 генерира C5-изригване тя 
започна бързо да отслабва. В момента там се наблюдава само 
единично петно. Няма потенциални източници за изригвания 
със средна и голяма мощност (класове M и X), както и на 
протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 8 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 37 (по 
данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 24 - 25. Слънче-
вият радио nиндекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 10 юли 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 около и под 1% за всеки 
един от трите дни (8, 9 и 10 юли). Слънчевият радиоиндекс 
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F10.7 утре и на 10 юли ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята беше в сектора на вли-
яние на слънчевата коронална дупка CH93 (CH HSS-ефект). 
Скоростта на слънчевия вятър продължи да нараства и от 420 
- 430 km/s  тя достигна днес сутринта почти до 600 km/s. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 565 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в доста широк диапазон 
- между -11nT и +10nT. В момента Bz е приблизително -4nT. 
Тази активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство създаде условия за слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес Земята ще остане в зоната с висока скорост на слън-
чевия вятър, чийто източник е слънчевата коронална дупка 
CH93. Утре и на 10 юли тя постепенно ще излиза от нея. 
Поради това днес все още ще има условия за значителна 
геомагнитна активност, включително и за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и на 10 юли 
ще са възможни местни геомагнитни смущения и бури само 
над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до слаба планетарна геомагнит-
на буря (Kp=5; G1) (***!!!***) между 18 ч и 24 ч българско 
време. Над България обаче геомагнитната обстановка остана 
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 ще е между спокойна и  
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а утре и на 10 юли тя ще е между спокойна и смутена. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 40% 
за днес, 20% за утре и 15% за 10 юли. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес е 20%, а 
за утре и за 10 юли е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е незначителна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-08 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

9 юли 2016 г /11 ч 45 мин: Възможни са слаби планетарни 
геомагнитни бури (Kp=5;G1) днес и на 11 юли 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше между 10 и 15 суб-изригвания от мо-
щностния клас B. През последните 24 часа няма данни за 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
„Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.5.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Има лек превес 
на петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 
петна 2561 и 2562. На север от екватора са ново регистрира-
ните групи 2563 и 2564. Има малка вероятност последната 
да генерира изригване от средния мощностен клас M. Няма 
потенциални източници за изригвания с голяма мощност 
(клас X), както и на протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 9 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 
(по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 86. 

Слънчевата активност днес, утре и на 11 юли 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (9, 10 
и 11 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 11 юли 
ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята беше в сектора на 
влияние на слънчевата коронална дупка CH93 (CH HSS-
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ефект). Скоростта на слънчевия вятър беше доста висока и 
се колебаеше в диапазона 500 -630 km/s. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 595 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -7nT и +6nT. В момента Bz 
е приблизително -2nT. Тази активна обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство създаде условия за 
значителна геомагнитна активност, включително и за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Скоростта на слънчевия вятър днес ще остане завишена 
(около и над 500 km/s). Утре тя ще започне да спада, но от-
ново ще започне да нараства на 11 юли. Тогава Земята отново 
ще навлезе в зона на влияние на слънчева коронална дупка 
с положителна полярност (CH94). При тези обстоятелства 
днес и на 11 юли ще има условия за слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре ще са възможни 
слаби местни геомагнитни бури и смущения над отделни 
райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***) между 15 и 18 ч българско време. 
Над България обаче геомагнитната обстановка беше смутена 
вчера в 3-часовите интервали 

9 – 12 ч, 15 – 18 ч и 21 – 24 ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 

>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
обичайния фон. 

Геомагнитната обстановка днес ще е между атив-
на и слаба планетарна геомагнитна ../../SpW-Help/
GeomagneticActivity&Indexes.html../../PDF/SW-Warning.p- 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***), утре тя ще е между спокойна и 
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смутена, а на 11 юли - между спокойна и слаба планетарна 
геомагнитна ../../SpW-Help/GeomagneticActivity&Indexes.
html../../PDF/SW-Warning.pdf буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
е по 35% на ден за днес и за 11 юли, а за утре тя е 15%. Ве-
роятността за слаби геомагнитни бури на средни ширини 
(K=5) за днес и за 11 юли е по 15% на ден, а за утре тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е незначителна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-09 /12 ч 00 мин (UT = 9 ч 00 мин)

10 юли 2016 г /10 ч 45 мин: Импулсно C8.6 - изригване от 
активната област AR12564 (2564). Скоростта на слънчевия 
вятър е над 600 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Областта AR12564 (2564) беше източник на две слаби 
изригвания с показатели C2.6 и C8.6. Второто беше от им-
пулсен характер и стана късно през нощта, около 3 ч 50 мин 
българско време. Явленията не са геоефективни. Бяха наблю-
давани и няколко суб-изригвания от клас B. През последното 
денонощие няма данни за изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. „Базисното“ ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B3.0.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. По площ и 
брой преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите 2563 и 2564. На юг от екватора е групата петна 2562, 
а групата 2561 (близо до югозападния край на слънчевия диск) 
вече не се вижда. Има малка вероятност двете области 2562 и 
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2564 да генерират по едно изригване от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за изригвания с голяма 
мощност (клас X), както и на протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 10 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 63 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 55 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92. 

Слънчевата активност днес, утре и на 12 юли 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (10, 11 
и 12 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 12 юли 
ще бъде около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята беше в сектора на вли-
яние на слънчевата коронална дупка CH93 (CH HSS-ефект). 
Скоростта на слънчевия вятър беше висока - в диапазона 550 
- 680 km/s. В момента тя е приблизително 630 km/s. Верти-
калната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT и +6nT. По обща 
продължителност превес имаха положителните стойности, 
т.е. Bz беше ориентирана предимно на север. В момента Bz е 
приблизително -0.5nT. Тази обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство създаде условия за планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4) ../../PDF/SW-Warning.pdf.

Днес Земята ще бъде все още в сектора на влияние на 
слънчевата коронална дупка CH93. След обяд обаче то ще 
започне да стихва и скоростта на слънчевия вятър временно 
ще намалее (но не и до спокойни нива). От утре около обяд 
скоростта на слънчевия вятър отново ще започне да нараства 
поради CH HSS-ефект, чийто източник е слънчевата коро-
нална дупка CH94. Тя ще достигне до 550 - 600 km/s. Във 
връзка с тази обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство днес и на 12 юли ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения, а утре - и за слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена в средно планетарен мащаб. Планетарно гео-
магнитно смущение (Kp=4) беше регистрирано вчера преди 
обяд (между 9 ч и 12 ч българско време.) Над България обаче 
геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
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обичайния фон. 
Геомагнитната обстановка днес и на 12 юли ще е между 

спокойна и активна, а утре - между спокойна и слаба планетар-
на геомагнитна ../../SpW-Help/GeomagneticActivity&Indexes.
html../../PDF/SW-Warning.pdf буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 
по 35% на ден  за днес и утре, а за 12 юли тя е 25%. Вероят-
ността за слаби геомагнитни бури на средни ширини (K=5) 
за днес е 10%, за утре е 15%, а за 12 юли тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е незначителна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-10 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

11 юли 2016 г /12 ч 30 мин: Нова група петна на слънчевия 
диск. Скоростта на слънчевия вятър е около 500 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Вариациите на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни. Неговото средно ниво е около е B2.0-B2.1. 
През последното денонощие няма данни за изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск има 3 регистрирани + една нова групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното 
полукълбо. Там са  групите 2563, 2564 + един ново изгряващ 
център на петнообразуване близо до източния лимб. От по-
следния засега се вижда само едно петно. На юг от екватора 
е само групата петна 2562. Областта 2564 през последното 
денонощие усложни своята магнитна структура и вече е от 
магнитен клас „бета-гама“. Двете области 2562 и 2564 са 
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слаби потенциални източници на изригвания от средния мощ-
ностен клас M. Няма потенциални източници за изригвания с 
голяма мощност (клас X), както и на протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 11 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 64 
(по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 94. 

Слънчевата активност днес, утре и на 13 юли 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (11, 12 
и 13 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 13 юли 
ще бъде около 90.



585

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята беше все още в сек-
тора на влияние на слънчевата коронална дупка CH93 (CH 
HSS-ефект). Скоростта на слънчевия вятър беше доста висо-
ка - в диапазона 500 - 600 km/s. Преобладаващата тенденция 
беше към нейното спадане. В момента тя е приблизително 
500 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT 
и +4nT. По обща продължителност превес имаха положител-
ните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на север. 
В момента Bz е приблизително +2.5nT. 

Днес около обяд или след обяд Земята ще навлезе в зоната 
на влияние на слънчевата коронална дупка CH94. Скоростта 
на слънчевия вятър отново ще нарасне до 600 - 650 km/s. 
Утре и на 13 юли тя ще започне много бавно да спада, но 
ще остане доста висока. Ето защо днес може да се очаква 
значителна геомагнитна активност, включително и слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре ще 
има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), 
а на 13 юли са възможни местни геомагнитни смущения над 
отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни гео-
магнитни смущения бяха регистрирани 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 спо-
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койна и слаба планетарна геомагнитна ../../SpW-Help/
GeomagneticActivity&Indexes.html../../PDF/SW-Warning.pdf   
буря (Kp=5; G1) (***!!!***), утре - между спокойна и актив-
на, а на 13 юли - между спокойна и смутена. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за днес, 
25% - за утре, а за 13 юли тя е 15%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес е 15%, а 
за утре и за 13 юли тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е незначителна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-11 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2016/07/11 - 2016/07/18)

Волфовото число за седмицата 4 - 10 юли 2016 г е 
W=19+19/-19; по новата система е Wn=31+29/-31)

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 
пренебрежима.

Петнообразувателната активност ще бъде ниска. Прогно-
зираните стойности на Волфовото число са в границите от 
10 до 40. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
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електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
на 11 и 12 юли.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и активна, включително до слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) на 11 - 12 юли. На 
тези дати се очаква Земята да се намира в сектор на меж-
дупланетното пространство с висока скорост на слънчевия 
вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка. Послед-
ната е с положителна магнитна полярност. Вероятността за 
геомагнитна буря на 11 и 12 юли е около 30%. След това до 
края на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между 
спокойна и смутена.

От 06 юли Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход 

„+/-“ Земята ще пресече на 19 юли. 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-07-11 /23 ч 00 мин (UT = 20 h 00 min)

12 юли 2016 г /10 ч 45 мин: Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше почти по-
стоянен около нивото B2.0. Изключение прави само едно 
импулсно суб-изригване с показател B9 в района на групата 
петна 2564. То стана в района на групата петна 2564 малко 
след полунощ, приблизително в 0 ч 30 мин българско време. 
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През последното денонощие няма данни за изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ и брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
2563, 2564 + новата 2565. Последната се намира близо до 
източния край на слънчевия диск. На юг от екватора е само 
групата петна 2562. Областта 2564 през последното деноно-
щие загуби „бета“- компонентата на магнитната си структура 
и сега отново е от магнитен клас „бета“. Двете области 2562 
и 2564 са слаби потенциални източници на изригвания от 
средния мощностен клас M. Няма потенциални източници за 
изригвания с голяма мощност (клас X), както и на протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 12 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 62 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин  е 72 
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(по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 94. 

Слънчевата активност днес, утре и на 14 юли 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (12, 13 
и 14 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 14 юли 
ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята навлезе в секто-
ра на влияние на слънчевата коронална дупка CH94 (CH 
HSS-ефект). Скоростта на слънчевия вятър се запази срав-
нително висока- между 450 km/s и 550 km/s. В момента тя 
е приблизително 495 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в диапазона между -7nT и +4nT. В момента Bz е приблизи-
телно -6.5nT. Тази умерено-активна обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство създаде условия за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес скоростта на слънчевия вятър ще се запази сравни-
телно висока (т.е. около 500 km/s). След неголям и кратък спад 
утре тя отново ще нарасне на 14 юли под влияние на друга 
част на приекваторалната периферия на обширната коронална 
дупка CH93. Това ще поддържа условия за слаба геомагнитна 
активност в рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 юли).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до нива на слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Тя беше регистрирана 
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тази сутрин между 6 и 9 ч българско време. Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена вчера през целия 
следобед между 12 и 18 ч (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 ../../PDF/SW-Warning.pdf утре 
и на 14 юли ще е между спокойна и активна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 14 
е по 25%на ден. Вероятността за слаби геомагнитни бури на 
средни ширини (K=5) за утре и за 14 юли е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е незначителна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-12 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

13 юли 2016 г /10 ч 15 мин: Спокойни слънчеви петна. 
Скоростта на слънчевия вятър е около 600 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток беше почти посто-
янен около нивото B2.0. През последното денонощие няма 
данни за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята.

На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ и брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
2563, 2564 и 2565. На юг от екватора е групата петна 2562. 
Всички групи петна са магнитно спокойни и стабилни. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна и голяма 
мощност (класове M и X), както и на протонни (СЕЧ) еруп-
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ции.

 

Слънчевият диск на 13 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 62 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 60 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93. 

Слънчевата активност днес, утре и на 15 юли 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 около и под 1% за всеки 
един от трите дни (13, 14 и 15 юли). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 15 юли ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята беше в сектора на 
влияние на слънчевата коронална дупка CH94 (CH HSS-
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ефект). Скоростта на слънчевия вятър беше висока - между 
500 km/s и 650 km/s. В момента тя е приблизително 600 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +5nT. В 
момента Bz е приблизително -0.5nT. Тази активна обстановка 
в близкото до Земята междупланетно пространство поддър-
жаше условия за геомагнитна активност, включително и за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Завишената скорост на слънчевия вятър в околностите на 
Земята ще се запази в рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 
юли). Това ще поддържа условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4) днес и утре. На 15 юли ще има условия за 
местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна, включително до нива на слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) вчера преди обяд между 
9 и 12 ч българско време. След това между 12 и 15 ч 3-часови-
ят планетарен Kp-индекс слезе до смутени нива (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. 

Геомагнитната обстановка днес и ../../PDF/SW-Warning.pdf 
утре ще е между спокойна и активна, а на 15 юли - между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за днес и утре е по 25% на ден, а за 15 юли 
тя е 15%. Вероятността за слаби геомагнитни бури на средни 
ширини (K=5)за днес и утре е по 10% на ден, а за 15 юли е 5%.
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В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-13 /10 ч 15 мин (UT = 7 ч 15 мин)

14 юли 2016 г /10 ч 0 мин: Днес е възможно планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4) 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Снощи около 23 ч българско време в района 
на групата петна 2565 достигна своя максимум продължи-
телно суб-изригване с мощностен показател приблизително 
равен на B8.5. С това явление беше свързано и изхвърляне 
на коронална маса (CME). Вероятността обаче плазменият 
облак да достигне Земята е много малка. „Базисното“ ниво 
на  рентгенов поток е около B2.0. 

На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ и брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 
2563, 2564 и 2565. На юг от екватора е групата петна 2562. 
Всички групи петна са магнитно спокойни и стабилни. Няма 
потенциални източници за изригвания със средна и голяма 
мощност (класове M и X), както и на протонни (СЕЧ) еруп-
ции.
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Слънчевият диск на 14 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 54 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 66 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 94. 

Слънчевата активност днес, утре и на 16 юли 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 около и под 1% за всеки 
един от трите дни (14, 15 и 16 юли). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 95, а на 16 юли ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър беше все още сравнително висока - между 450 km/s 
и 550 km/s. Приблизително до днес призори тенденцията 
беше тя да спада, но след 5 ч българско време започна отново 
бавно да нараства. В момента скоростта на слънчевия вятър 



595

е приблизително 510 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на 0. 

Днес и утре влиянието на слънчевите коронални дупки 
CH93 и CH94 ще продължи в околностите на Земята, но 
постепенно ще стихва и скоростта на слънчевия вятър ще 
спада. Във връзка с това днес ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и на 16 юли проявите 
на геомагнитна активност ще бъдат предимно от регионален 
характер и ще са възможни геомагнитни смущения само над 
отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 ще е между спокойна и 
активна, а утре и на 16 юли - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 25%, а за утре и за 16 юли тя е по 15% на ден. Ве-
роятността за слаби геомагнитни бури на средни ширини 
(K=5) за днес е 10%, а за утре  и за 16 юли тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-14 /10 ч 30 мин (UT = 7 ч 30 мин)

15 юли 2016 г /9 ч 30 мин: Нови групи слънчеви петна. 
Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. В момента е в ход продължително покачване 
на нивото на слънчевия рентгенов поток, което започна рано 
тази сутрин около 5 ч българско време. Неговото средно ниво 
е приблизително B3.5. Имаше и няколко суб-изригвания в 
рамките на B-диапазона. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 2 регистрирани + 2 нови групи 
петна. По площ и брой преобладават петната в северното по-
лукълбо. Там е групата 2565 + единият от ново възникналите 
през последното денонощие центрове на петнообразуване. 
Той е в непосредствена близост до 2565, на север от нея. На юг 
от екватора е групата петна 2562 + другата нова група петна. 
Групите 2563 и 2564 днес не се виждат. Няма потенциални 
източници за изригвания със средна и голяма мощност (кла-
сове M и X), както и на протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 15 юли 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 54 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин  е 96 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95. 

Слънчевата активност днес, утре и на 17 юли 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 около и под 1% за всеки 
един от трите дни (15, 16 и 17 юли). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 95, а на 17 юли ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

До полунощ българско време скоростта на слънчевия 
вятър беше в диапазона 500 - 550 km/s. След това обаче тя 
доста бързо нарасна и достигна стойности от 650 - 670 km/s. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
670 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT 
и +6nT. В момента Bz е приблизително равна на -4nT. Поради 
тази активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство и главно поради високата скорост на слънчевия 
вятър през последните 24 часа беше регистрирано планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4).

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена, 
а утре и на 17 юли тя постепенно ще спада. По тази причи-
на днес отново ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). Утре геомагнитната обстановка ще бъде 
смутена само над отделни райони на Земята, а на 17 юли тя 
ще е напълно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
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беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
беше наблюдавано вчера между 09ч и 15ч българско време.  
Над България вчера между 12 и 15 ч геомагнитната обста-
новка също беше смутена.

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 17 юли тя 
ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е 20%, за утре тя е 15%, а за 17 юли 
е 5%. Вероятността за слаби геомагнитни бури на средни 
ширини (K=5) за днес и утре е по 5% на ден, а за 17 юли тя 
е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-15 /10 ч 0 мин (UT = 7 ч 0 мин)

16 юли 2016 г /15 ч 15 мин: Районът на групите петна 
AR12565 и AR12567 може да генерира изригване със средна 
мощност 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. В 11 ч 5 мин в района на групите петна 2565 и 2567 
достигна максимума си изригване с мощностен показател C7. 
Същият район беше източник и на още десетина изригвания 
от слабия мощностен клас C. „Базисното“ ниво на слънчевия 
рентгенов поток нарастваше до днес по обяд и достигна до 
B6-B7, а през последните два часа показва тенденция към 
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спад. Няма данни за наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ и брой 
преобладават петната в северното полукълбо. Там са група-
та 2565 и новата, намираща се в непосредствена близост до 
нея група 2567. Областта 2567, която се разви изключително 
бързо достигна магнитен клас „бета-гама-делта“. Заедно 
с областта 2565 тя е потенциален източник на изригвания 
със средна мощност (клас M1.0-M4.9). В предвид на много 
тясната близост на двете области смитаме, че този район би 
могъл да генерира и умерено-мощно изригване (клас M5.0-
M9.9). Групата петна 2566, намираща се северозападно от 
2565 нече почти не се забелязва. На юг от екватора са групите 
петна 2562 и новата 2568. Няма потенциални източници за 
изригвания с голяма мощност (клас X), както и на протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Активните области AR12565 (2565) и AR12567 (2567)
в бяла светлина на 16 юли 2016 г  (SDO/HMI) 

Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 71 
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(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 101.

 

Слънчевият диск на 16 юли 2016 г (SDO)

Слънчевата активност днес, утре и на 18 юли 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 около и под 
1% 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 в диапазона 550 - 630 km/s поради CH HSS ефект, чийто 
първоизточник е протяжна област в короната на Слънцето с 
нисък контраст (на ултравиолетовите изображения от спът-
ника SDO)и положителна полярност. В момента скоростта 
на слънчевия вятър е приблизително 560 км/с. Вертикалната 
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компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
показа многобройни чести колебания  в диапазона между 
-4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -4nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена, 
а утре и на 18 юли тя ще спада заедно с отслабването на CH 
HSS-ефекта. Във връзка с това днес са възможни местни гео-
магнитни смущения над отделни райони на Земята, а утре и 
на 18 юли геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни гео-
магнитни смущения бяха регистрирани над отделни райони 
на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше 
спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
смутена, а утре и на 18 юли тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, 
за утре тя е 5%, а за 18 юли е 10%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес и за 18 
юли е по 5% на ден, а за утре е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-16 /15 ч 15 мин (UT = 12 ч 15 мин)

17 юли 2016 г /11 ч 45 мин: Всички по-малки групи слън-
чеви петна се разпаднаха

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
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ниска. Имаше 5 - 6 изригвания от най-ниската част на C-
диапазона (C1.0-C2.0). Слънчевият рентгенов поток показва 
значителни колебания с голяма продължителност, но средното 
му ниво оставаше в рамките на B-диапазона. Няма данни 
за наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск останаха само двете големи  групи пет-
на с номера 2565 и 2567. Те са в северното полукълбо. Всички 
останали по-малки групи петна, които все още се виждаха 
вчера около обяд се разпаднаха. Признаци на отслабване се 
наблюдават и в групата петна 2567. Тя изгуби „делта“-компо-
нентата на магнитната си структура и в момента е от магнитен 
клас „бета-гама“. Районът на групите петна 2565 и 2567 е 
потенциален източник за изригвания от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за изригвания с голяма 
мощност (клас X), както и на протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 17 юли 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин  е 41 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 30. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 106. 

Слънчевата активност днес, утре и на 19 юли ще бъде ни-
ска. 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 около и под 1% за 
всеки един от трите дни (17, 18 и 19 юли). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре и на 19 юли ще бъде около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в диапазона 450 - 580 km/s с много добре изразена 
тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 450 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT 
и +2nT. В момента Bz е приблизително равна на -1.5nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи да 
спада. Слабо покачване се очаква на 19 юли поради проявява-
не на влияние, свързано с област на отрицателна полярност в 
слънчевата корона. По тази причина днес и утре не се очаква 
значителна геомагнитна активност, а на 19 юли са възможни 
местни геомагнитни смущения.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни гео-
магнитни смущения бяха регистрирани над отделни райони 
на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше 
спокойна.

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

Геомагнитната обстановка днес и утре ще е спокойна, а 
на 19 юли тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, 
за утре тя е 10%, а за 19 юли е 15%. Вероятността за слаби 
геомагнитни бури на средни ширини (K=5) за днес и  за утре 
е около и под 1%, а за 19 юли е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-17 /11 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

18 юли 2016 г/12 ч 45 мин: Малък слънчев плазмен облак 
(CME) се движи към Земята

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше няколко изригвания от мощностния клас C. 
Източник на тази  еруптивна активност беше районът на гру-
пите петна 2565 и 2567, който в момента се разполага почти в 
центъра на слънчевия диск. Сред тях се откроява изригване с 
мощностен показател ~ C6.5 от изминалата нощ. То достигна 
своя максимум приблизително в 2 ч 30 мин българско време. 
До този момент няма данни за съпътстващи явления. Едно 
друго продължително няколко часово изригване от вчера 
сутринта с показател ~ C1.2 достигна своя максимум при-
близително по обяд. То е било съпроводено от две слаби из-
хвърляния на коронална маса (CME). Анализът на резултатите 
от числения модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) показва, 
че единият от плазмените облаци би трябвало да достигне 
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Земята на 21 юли (засега извън 3-дневната прогноза).  
На слънчевия диск се виждат двете големи групи петна с 

номера 2565 и 2567 + една нова група, разполагаща се севе-
роизточно от тях. Всички те са в северното полукълбо. Слабо 
укрепване се наблюдава при групата петна 2565. Областта 
2567 е от магнитен клас „бета-гама“. Районът на тези раз-
положени една до друга области е  потенциален източник за 
изригвания от средния мощностен клас M. Няма потенциални 
източници за изригвания с голяма мощност (клас X), както и 
на протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 18 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 68 
(по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 112. 

Слънчевата активност днес, утре и на 20 юли ще бъде ни-
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ска. 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 около и под 1% за 
всеки един от трите дни (18, 19 и 20 юли). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре и на 20 юли ще бъде около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 410 - 480 km/s със слаба тенденция към спа-
дане. В момента тя е приблизително 410 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz 
е приблизително равна на -0.5nT. 

Днес и през по-голямата част от утрешния ден скоростта 
на слънчевия вятър ще продължи бавно да спада. Утре след 
обяд или привечер тя ще започне да расте под влияние на 
слънчевата коронална дупка CH97. Последната е с отрица-
телна полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще остане 
завишена (~ 550 km/s) и на 20 юли. Поради тези обстоятелства 
за днес се очаква геомагнитната обстановка да е спокойна. 
Утре са възможни геомагнитни смущения над отделни райо-
ни на Земята, а на 20 юли може да се очакват и планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4).

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 спокойна, утре - меж-
ду спокойна и смутена, а на 20 юли тя ще е между спокойна 
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и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е 10% за днес, 15% за утре и 30% за 20 юли. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за 
днес е около и под 1%, а за утре и за 20 юли е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-18 /12 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/07/18 - 2016/07/25)

Волфовото число за седмицата 11 - 17 юли 2016 г е 
W=35+9/-4; по новата система е Wn=55+20/-6)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е между ниска и умерена. Ве-
роятността за големи изригвания от клас X е много ниска, а 
тази за протонни (СЕЧ) ерупции е ниска.  

Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Про-
гнозираните стойности на Волфовото число са в границите 
от 20 до 50. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
между 18 и 21 юли.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е много ниска.
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Геомагнитната обстановка на средни ширини на 19 и 20 
юли ще бъде между спокойна и активна поради по-висока ско-
рост на слънчевия вятър (до 550 km/s), свързана със слънчева 
коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS-ефект). На 
21 юли ще има и 30% вероятност за слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) поради очаквано достигане 
до Земята на слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от 
Слънцето на 17 юли. След това до края на седмицата гео-
магнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.

От 06 юли Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „+/-“Земята ще пресече на 19 юли. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-18 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

19 юли 2016 г /12 ч 0 мин: Нараства вероятността за слън-
чево изригване със средна мощност (клас M)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера малко преди обяд имаше едно изригване с 
мощностен показател C4.4. То достигна максималната си 
фаза около 11 ч 30 мин българско време. Източникът му 
беше активната област 2565. Към Земята се движи един от 
изхвърлените на 17 юли от Слънцето плазмен облак (CME). 
Той ще достигне нашата планета на 21 юли, а неговата очак-
вана скорост в момента на срещата ще бъде приблизително 
450 km/s. Нови изхвърляния на коронална маса (CME) през 
последното денонощие не са наблюдавани. 

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Всички те са 
в северното полукълбо. Това са двете наблюдавани и през 
предните дни групи петна 2565 и 2567 + ново регистрираната 
2569. Областта 2567 е от магнитен клас „бета-гама“. И трите 
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области биха могли да бъдат източници за изригвания от 
средния мощностен клас M като общата вероятност за това 
нараства в сравнение с предходните дни. Най-висока е тази 
вероятност за областта 2567. Няма потенциални източници за 
изригвания с голяма мощност (клас X), както и на протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 19 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 61 
(по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 107. 

Слънчевата активност днес, утре и на 21 юли ще бъде ни-
ска. 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 около и под 1% за 
всеки един от трите дни (19, 20 и 21 юли). Слънчевият радио 
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индекс F10.7 утре ще бъде 105, а на 21 юли ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър спадна от 420 км/с вчера по обяд до 340 km/s в момента. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в тесния диапазон  между -2nT и 
+2nT. В момента Bz е приблизително равна на +0.5nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане в спокойния 
диапазон под 400 km/s. Под влияние на слънчева коронална 
дупка в геоефективна позиция (CH97) утре тя ще нарасне до 
около 500 km/s. На 21 юли до Земята ще достигне изхвърле-
ният на 17 юли от Слънцето плазмен облак (CME). Очаква 
се в момента на срещата неговата скорост да бъде около 450 
km/s. Поради тези обстоятелства днес геомагнитната обста-
новка ще е предимно спокойна като евентуално са възможни 
местни геомагнитни смущения над някои райони на Земята. 
Утре и на 21 юли ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4).

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, а утре и на 21 юли тя ще е между спокойна и ак-
тивна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
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ширини е 15% за днес, и по 30% на ден за утре и за 21 юли. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
е по 5% на ден 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) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-19 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

20 юли 2016 г /12 ч 0 мин: Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)с внезапно начало

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. „Клъстерът“, включващ двете активни области 2565 
и 2567 в северното полукълбо на Слънцето през изминалото 
денонощие генерира общо 6 изригвания от слабия мощностен 
клас C. Най-силното сред тях има показател C4.2, а негов 
източник областта 2567. То достигна максималната си фаза 
тази сутрин около 06 ч 10 мин българско време. Засега няма 
данни за съпътстващи изригването явления. Нови изхвърля-
ния на коронална маса (CME) през последното денонощие 
не са наблюдавани. 

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна (2565, 2567 и 
2569). Всички те са в северното полукълбо. Областта 2567 е от 
магнитен клас „бета-гама“. Тя, заедно с близко разположената 
до нея област 2565 биха могли да генерират изригвания от 
средния мощностен клас M. Няма потенциални източници за 
изригвания с голяма мощност (клас X), както и на протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 20 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 59 
(по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 105. 

Слънчевата активност днес, утре и на 22 юли ще бъде ни-
ска. 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 около и под 1% за 
всеки един от трите дни (20, 21 и 22 юли). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре ще бъде 105, а на 22 юли ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Малко преди 2 ч през нощта българско време до Земята 
достигна плазменият облак (CME) изхвърлен от Слънцето 
на 17 юли. (Това събитие се случи приблизително едно де-
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нонощие по-рано от очакваното). Скоростта на слънчевия 
вятър най-напред скокообразно нарасна от 350 km/s на 450 
km/s, а през следващите часове плавно достигна до 560 - 580 
km/s. В момента тя е приблизително 580 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  
приблизително до полунощ (т.е. преди приближаването до 
Земята на слънчевия плазмен облак) се колебаеше съвсем 
слабо около нулата в диапазона между -2nT и +2nT. След 
това амплитудата на колебанията рязко нарасна и към 3 ч  
българско време за кратко достигна максимална отрицателна 
стойност от -25nT. След това промените на Bz се свиха в по-
тесни  граници около нулата и в момента е приблизително 
равна на +0.5nT. Тази дестабилизирана обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство създаде условия за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) 
през нощта и тази сутрин. 

Днес, утре и на 22 юли скоростта на слънчевия вятър в 
околностите на Земята ще остане висока. Днес това е обусло-
вено от пристигналия слънчев плазмен облак, утре - поради 
комбиниран ефект от него и започващото влияние на слънчева 
коронална дупка в геоефективна позиция (CH97), а на 22 
юли - поради затихващото влияние на последната. Това ще 
поддържа условията за значителна геомагнитна активност 
днес, включително до планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Утре геомагнитната 
обстановка ще остане активна, като е възможна и  слаба пла-
нетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). На 22 юли 
ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и достигна  до ниво на внезапно започнала 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) в 
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интервала между 0 и 9 ч българско време. Над България късно 
през нощта и призори между 3 ч и 6ч беше регистрирана слаба 
местна буря (за станция Панагюрище K=5) която в интервала 
6 – 9 ч премина в местно геомагнитно смущение (K=4). 

 

3-часовият Kp-индекс за периода 18-20 юли 2016 г
(Център за прогнози на космическото време- Боулдър,

Колорадо, САЩ)

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

Геомагнитната обстановка днес е активна, като е възможна 
и планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; 
G2) (***!!!***), утре тя ще е между смутена и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 22 юли 
ще е между спокойна и активна. Засега няма точни количест-
вени (процентни) оценки на вероятностите за различните 
геомагнитни явления.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 юли) потокът на 
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слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-20 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

21 юли 2016 г /12 ч 0 мин: Най-после две изригвания със 
средна мощност (M1.2 и M1.0)!

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Активната област 2567 в северното полукълбо на 
Слънцето генерира късно през нощта две изригвания със 
средна мощност. Те достигнаха своите максимални фази 
(M1.2 и M1.0) съответно в 3 ч 40 мин и 4 ч 35 мин българско 
време. Засега няма информация за наблюдавани съпътстващи 
явления. Дори и да е имало такива обаче, вероятността те да 
са геофективни е много малка, тъй като източникът на актив-
ност е вече близо до западния край на слънчевия диск. Освен 
това областта 2567 генерира през последното денонощие и 5 
изригвания от слабия мощностен клас C. Вчерашното C4.2 
изригване в областта 2567 е било съпроводено и от радио 
избухвания от II и IV тип + изхвърляне на коронална маса 
(CME) с начална скорост 1 165 km/s. Движението на плазме-
ния облак е насочено встрани от посоката към Земята. Други 
геоефективни изхвърляния на коронална маса (CME) през 
последното денонощие също не са наблюдавани. 
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M1.2- изригване на 21 юли 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна (2565, 2567 
и 2569). Всички те са в северното полукълбо. Активната 
областта 2567 след значителната еруптивна активност през 
последното денонощие вече  показва признаци на отслабване. 
Тя загуби „гама“ - компонентата на магнитната си структура 
и вече е от магнитен клас „бета“. Все пак областите 2565 и 
2567 все още биха могли да генерират изригвания от средния 
мощностен клас M. Няма потенциални източници за изригва-
ния с голяма мощност (клас X), а вероятността за протонни 
(СЕЧ) ерупции е много малка. Поради обстоятелството, че 
двата активни центъра са близо до западния край на слънче-
вия диск е много малко вероятно явленията, които биха се 
случили там да бъдат геоефективни.
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Слънчевият диск на 21 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 57 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 112. 

Слънчевата активност днес, утре и на 23 юли ще бъде 
между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния 
мощностен клас M за утре е 25%, а за 23 юли е 15%. Веро-
ятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5%  на ден за утре 
и за 23 юли. Вероятността за голямо изригване от клас X е 
около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 юли). 
Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще бъде 105, а на 23 юли 
ще е около 100. Очакваното спадане на слънчевата активност 
на 23 юли е свързано със залеза на групата петна 2565.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
щие беше в диапазона 420 - 540 km/s като тенденцията беше 
към нейното спадане. В момента тя е приблизително 440 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше почти непрекъснато в областта 
на положителните стойности (ориентация на север) и се 
колебаеше в диапазона между 0nT и +10nT. В момента Bz е 
приблизително равна на +8nT. 

Днес, утре и на 23 юли скоростта на слънчевия вятър ще 
бъде леко завишена (400 - 500 km/s). Ето защо днес и утре 
(евентуално) може да има планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4), а на 23 юли ще има условия за местни геомагнитни 
смущения над отделни райони на Земята. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитната обстановка беше смутена. 3-часовият средно плане-
тарен Kp- индекс беше равен на 4 вчера сутринта между 9 и 
12 ч българско време. Над България местната геомагнитна 
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 спокой-
на и активна, а на 23 юли ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 30%, за утре тя е 25%, а за 23 юли е 20%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е по 5% 
за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 юли).

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-21 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)
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22 юли 2016 г /12 ч 0 мин: Серия слаби слънчеви изриг-
вания в района на активните области AR12565 и AR12567

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Общо 9 изригвания от слабия мощностен клас C бяха 
наблюдавани в района на групите петна 2565 и 2567, които се 
намират близо до западния край на слънчевия диск. Сред тях 
се откроява изригване с магнитуд C9, което достигна своя мак-
симум вчера след обяд, приблизително в 15ч45мин българско 
време. Регистрирани са и две изхвърляния на коронална маса 
(CME). Анализът на тяхното движение показва, че то е насо-
чено западно от посоката към Земята и най-вероятно няма да 
достигне нашата планета. Други геоефективни  изхвърляния 
на коронална маса (CME) през последното денонощие също 
не са наблюдавани. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов 
поток през последните часове е приблизително B4-B4.5.

На слънчевия диск се виждат две групи петна (2565 и 2567). 
Те са в северното полукълбо. Разположени са много близко 
една до друга, което създава предпоставки за взаимодействие 
на магнитните им полета. Разполагат се в западната част на 
слънчевия диск и ще се скрият зад лимба през следващите 
48 - 72 часа. Областта 2567 отново е от магнитен клас „бета-
гама“. Тя заедно с 2565 се приема за потенциални източници 
за изригвания от средния мощностен клас M. Освен това вече 
се допуска, че тя може да генерира протонни (СЕЧ) ерупции, 
а така също и едно голямо изригване от клас X.

  

Вляво: Районът на активните области AR12565 (2565) и AR12567 
(2567) в бяла светлина; вдясно: магнитограма на района (SDO)
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Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 45 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 30-35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 103. 

Слънчевата активност днес, утре и на 24 юли ще бъде 
между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния 
мощностен клас M за днес е 35%, за утре е 30%, а за 24 юли 
е 15%. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% 
за днес и утре и е пренебрежима за 24 юли. Вероятността за 
протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% на ден за днес и утре, а 
за 24 юли е пренебрежима. Слънчевият радио индекс F10.7 
утре ще бъде 100, а на 24 юли ще е около 95. 

 

Слънчевият диск на 22 юли 2016 г (SDO)

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
щие беше в диапазона 380 - 500 km/s като тенденцията беше 
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към нейното спадане. В момента тя е приблизително 385 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше почти непрекъснато в областта 
на положителните стойности (ориентация на север) до около 
полунощ, а след това се преориентира в южна посока („-“). 
В момента Bz е приблизително равна на -4.5nT. 

Днес, утре и на 24 юли скоростта на слънчевия вятър ще 
бъде леко завишена, т.е около или малко над 400 km/s. Ето 
защо в рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 юли) ще има 
условия предимно за местни геомагнитни смущения над от-
делни райони на Земята. По-висока вероятност (евентуално) 
за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) има за днес.

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 24 юли ще е 
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре тя е 15%, 
а за 24 юли е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 24 юли 
е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е много ниска.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-22 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)
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23 юли 2016 г /12 ч 30 мин: Три умерено-мощни изриг-
вания в района на групите петна AR12565 (2565) и AR12567 
(2567) 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
висока. Намиращият се близо до западния край на слънчевия 
диск район с двете активни области 2565 и 2567 (и по-точно 
2565) генерира призори и рано тази сутрин 3 умерено-мощни  
изригвания от високата част на M-диапазона. Мощностните 
показатели на трите изригвания и моментите на техните около 
максимумни фази (в българско време) са както следва: M5.0 
в 4 ч 45 мин, M7.6 в 8 ч 15 мин и M5.5 в 8 ч 30 мин. Между 5 
и 11 ч българско време публикуването в квази-реално време 
на коронографски изображения от спътника SOHO е било 
временно спряно. Това е косвена индикация, че (най-вероят-
но) са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
и екипът, работещ с коронографските изображения е зает с 
техния анализ. Почти е сигурно обаче, че тези CME - явле-
ния не биха могли да достигнат до Земята, тъй като тяхното 
движение (поради разположението на активната област 2565  
близо до западния лимб на Слънцето) би трябвало да е силно 
встрани спрямо нашата планета. Анализът на другите наблю-
давани през последните 24 часа изхвърляния на коронални 
маса (CME) показва, че нито едно от тях не е насочено към 
Земята. В резултат от трите M-изригвания „базисното“ (фо-
ново) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
часове е силно променливо, но във всеки случай то си остава 
в границите на B-диапазона

Междувременно в данните за потока на слънчевите про-
тони с висока енергия (E=>10 MeV, СЕЧ) се появи малък, но 
статистически достоверен пик. Това показва, че поне едното 
от последните две M-изригвания е било съпроводено и от 
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протонна (СЕЧ) ерупция. Нарастването обаче е слабо и много 
далеч под прага S1 за слаба радиационна буря.

На слънчевия диск се виждат две групи петна (2565 и 
2567). Те са в северното полукълбо. Разположени са много 
близко една до друга, което създава предпоставки за вза-
имодействие на магнитните им полета. Разполагат се на 
западния край на слънчевия диск и ще се скрият зад лимба 
през следващите 36 - 60 часа. Те са потенциални източници 
за нови изригвания от средния мощностен клас M и протон-
ни (СЕЧ) ерупции, а така също и едно голямо изригване от 
клас X. Вероятността обаче тези явления, ако се случат, да 
са геоефективни е много малка.

Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд  е 30 
(по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е около 25 - 
27. Слънчевият радио индекс F10.7 e 89 (твърде рязък спад 
спрямо предните дни!).

 

M7.6- изригване в областта AR12565 (2565) 
на 23 юли 2016г (SDO/AIA)
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Слънчевият диск на 23 юли 2016 г (SDO)

Слънчевата активност утре и на 25 юли ще бъде между 
ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M за утре е 30%, а за 25 юли е 15%. Вероятността 
за голямо изригване от клас X е по 5%на ден за днес и утре и 
е около и под 1% за 25 юли. Вероятността за протонна (СЕЧ) 
ерупция е по 10% на ден за утре и за 25 юли. Слънчевият ра-
дио индекс F10.7 утре ще бъде 90, а на 25 юли ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона 370 - 470 km/s и не се наблюдава някаква 
трайна възходяща или низходяща тенденция. В момента тя 
е приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -8nT и +4nT. По обща продължителност преоблада-
ваха отрицателните стойности, т.е. Bz  беше ориентирана 
предимно на юг. В момента Bz е равна на -2nT.
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Днес, утре и на 25 юли скоростта на слънчевия вятър ще 
бъде леко завишена, т.е около или малко над 400 km/s. Ето 
защо в рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 юли) ще има 
условия предимно за местни геомагнитни смущения над 
отделни райони на Земята. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни гео-
магнитни смущения бяха наблюдавани 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 25 юли ще е 
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре 
е по 5% на ден, а за 26 юли е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 25 юли) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за радиационна буря е малка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-23 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

24 юли 2016 г /13 ч 0 мин: Ново слънчево изригване със 
средна мощност (M2.0)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Намиращата се на западния лимб на Слънцето ак-
тивна област 2567 генерира тази сутрин изригвания с мощ-
ностен показател M2.0. То достигна около максимумната си 
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фаза приблизително в 9 ч 15 мин българско време. Твърде 
възможно е явлението да е било съпроводено с изхвърляне 
на коронална маса (CME). В момента обновяването на ко-
ронографските изображения от спътника SOHO е временно 
преустановено. Това косвено подсказва, че дежурният екип се 
занимава с анализ на изображенията. Почти е сигурно обаче, 
че изхвърленият плазмен облак ще подмине Земята. Числени-
ят модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) почти изключва, че 
вчерашните изхвърляния на коронална маса (CME) в резултат 
от трите M клас -изригвания са геоефективни. Все пак обаче 
се допуска, макар и с много ниска вероятност, че  някое от 
тях би могло да „закачи“ с периферията си Земята на 26 юли.  

Активните области 2565 (вече залязла) и 2567 през по-
следните 24  часа генерираха и няколко изригвания от слабия 
мощностен клас C. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов 
поток през последните часове е около B4.

 

M2.0- изригване в областта AR12567 (2567) на 24 юли 2016 г 
(SDO/AIA)

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2567, която 
е в северното полукълбо. Тя е вече на самия западен лимб. 
Областта 2567 е потенциален източник за нови изригвания 
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от средния мощностен клас M и протонни (СЕЧ) ерупции, а 
така също и за едно голямо изригване от клас X. Вероятност-
та обаче такива явления ако се случатда са геоефективни е 
много малка.

 

Слънчевият диск на 24 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 34 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 14 (по 
данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес и утре ще бъде между ниска 
и умерена, а на 26 юли тя ще е между много ниска и ниска. 
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за 
днес е 40%, за утре тя е 30%, а за 26 юли е около и под 1%. 
Вероятността за голямо изригване от клас X е 10% за днес, 
а за утре и за 26 юли е около и под 1%. Вероятността за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е по 10% на ден за днес и утре, а за 26 
юли е около и под 1%. Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
ще бъде 80, а на 26 юли ще е около 75.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона 360 - 420 km/s и не се наблюдава някаква 
трайна възходяща или низходяща тенденция. В момента тя е 
приблизително 410 km/s.  Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -6nT и +6nT. В момента Bz е равна на +5nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще е около и 
под 400 km/s, а геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. 
На 26 юли се очаква Земята да навлезе в сектор с по-висока 
скорост на слънчевия вятър, чийто източник е приекваториал-
на слънчева коронална дупка с положителна полярност. Не е 
изключено през този ден до Земята да достигне и периферията 
на някой от изхвърлените на 23 юли от  Слънцето плазмени 
облаци. Това би създало условия за планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4) на 26 юли.

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 ще е спокойна, а на 26 юли тя ще е между спо-
койна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини е по 10% на ден за днес и утре, а за 26 юли 
тя е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини за днес и утре е около и под 1%, а за 26 юли е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде предимно близък до обичайния фон, а вероятността за 
неговото покачване е по 10% на ден за днес и утре и около и 
под 1% за 26 юли. Вероятността за радиационна буря за днес 
и за утре е малка, а за 26 юли е пренебрежима.
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HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-24 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

25 юли 2016 г /11 ч 4 5мин: Малък нерегистриран слънчев 
плазмен облак предизвика слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена.Намиращата се на западния лимб на Слънцето ак-
тивна област 2567 генерира вчера рано вечерта изригвания 
с мощностен показател M1.9. То достигна около максимум-
ната си фаза приблизително в 20 ч 40 мин българско време. 
Явлението не е геоефективно. През последното денонощие 
не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME)
по посока на Земята.

 

M1.9- изригване в областта AR12567 (2567) 
на 24 юли 2016 г (SDO/AIA)
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Изглежда обаче, че през предната седмица е имало слаби 
CME -явления, които не са били регистрирани от екипа, за-
нимаващ се с обработката на коронографските изображения 
от уредите LASCO_C2 и LASCO_C3 на борда на спътника 
SOHO. Доказателство за това е достигналият снощи до Земята 
слънчев плазмен облак, който е бил изхвърлен от Слънцето 
най-вероятно на 20 юли. Същият стана причина за значи-
телната геомагнитна активност, която бе наблюдавана през 
изминалата нощ.

Поради залеза на активната област 2567 зад западния край 
на слънчевия диск наблюдаваният слънчев рентгенов поток 
през последното денонощие непрекъснато спада. Неговото 
ниво в момента е приблизително B2.0.

На слънчевия диск не се виждат петна. Областта 2567 
вече залезе и се намира непосредствено зад западния лимб 
на Слънцето. Тя все още обаче е потенциален източник за 
нови изригвания от средния мощностен клас M и протонни 
(СЕЧ) ерупции, а така също и за едно голямо изригване от 
клас X. Вероятността обаче такива явления ако се случат да 
са геоефективни е пренебрежима.

 

Слънчевият диск на 25 юли 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 16 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес ще бъде между ниска и умере-
на, утре ще е между ниска и много ниска, а на 27 юли - много 
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас 
M за днес е 40%, за утре тя е 10%, а за 27 юли е около и под 
1%. Вероятността за голямо изригване от клас X е 10% за 
днес, а за утре и за 27 юли е около и под 1%. Вероятността 
за протонна (СЕЧ) ерупция е 10% за днес, а за утре и за 27 
юли е около и под 1%. Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
ще бъде 75, а на 27 юли ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър вчера рано вечерта нарасна 
до 450 - 470 km/s. Причина за това беше срещата на Земята 
с малък нерегистриран плазмен облак, който е изхвърлен от 
Слънцето най-вероятно на 20 юли. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 450 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
реагира на срещата с плазмения облак и снощи около 21 ч 
българско време достигна максимално отрицателна стойност 
-9nT (ориентация на юг). След това тя започна да се мени 
ту в северна, ту в южна посока, но през последните 7 - 8 
часа се колебае слабо около стойността -5nT. В момента Bz 
е равна на -4.5nT. Дестабилзираната обстановка в близкото 
до Земята междупланетно пространство създаде условия за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Плазменият облак, достигнал рано снощи до Земята и днес 
ще продължи да влияе на обстановката в близкото междуп-
ланетно пространство. Утре Земята ще навлезе в сектор с 
повишена скорост на слънчевия вятър, причинен от слънчева 
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коронална дупка в геоефективна позиция и ще бъде в него и 
на 27 юли. Ето защо днес, утре и на 27 юли ще има условия 
за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
се активира до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***) снощи между 21 и 24 ч българско 
време. Над България в този времеви интервал бе регистрира-
но местно геомагнитно смущение (за станция Панагюрище 
K=4). 3-часовият средно планетарен Kp-индекс беше равен 
на 4 (планетарно смущение) между 0 и 9 ч българско време.

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

Геомагнитната обстановка днес, утре и на 27 юли тя ще 
е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 35%, а за 27 юли тя 
е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини за утре е 15%, а за 27 юли е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 юли) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
ще бъде предимно близък до обичайния фон. Вероятността 
за неговото покачване е 10% за днес, а за утре и за 27 юли тя 
е около и под 1%. Вероятността за радиационна буря за днес 
е малка, а за утре и за 27 юли е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-25 /11 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/07/25 - 2016/07/31)

Волфовото число за седмицата 17 - 25 юли 2016 г е 
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W=35+9/-4;  по новата система е Wn=55+20/-6)
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 много ниска.  

Петнообразувателната активност ще бъде ниска. Про-
гнозираните стойности на Волфовото число са в границите 
от 0 до 30. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
между 27 и 31 юли.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ра-
диационна буря (бал S1 или по-висока) е между много ниска 
и пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини между 25 - 28 
юли ще бъде между спокойна и активна поради влияние на 
слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция (CH HSS-
ефект), а така също и поради възможни срещи с изхвърлени от 
Слънцето облаци коронална маса (CME). В посочения период 
са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). След 
това до края на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде 
между спокойна и смутена.

От 29 юли Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „-“. На 22 юли тя беше за 
кратко в сектор със знак „+“. Следващата секторна граница 
на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 27 юли. 

-------------------------------------------------------------
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КРАТКА 27 ДНЕВНА ПРОГНОЗА
(25 юли - 20 август 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
във времевия интервал 25 юли - 05 август и между ниска и 
умерена в интервала 5 – 19 август. Тогава ще са възможни 
и изригвания от средния мощностен клас M. Прогнозата за 
покачване на слънчевата активност след 5 август е във връз-
ка с очакваното завръщане на видимата от Земята страна на 
Слънцето на активните области AR12565 (2565) и AR12567 
(2567) както и на рекурентни (дълго живущи) слънчеви коро-
нални дупки. Планетарни геомагнитни бури или геомагнитни 
смущения, свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви 
коронални дупки са възможни на 29 юли, 3 - 5, 8 и 10 август. 
През останалите дни геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-25 /17 ч 0 мин (UT = 14 h 0 min

26 юли 2016 г /11 ч 3 0мин: На слънчевия диск не се виждат 
петна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Единственото слабо изригвания (~ C2.0) беше генери-
рано вчера около обяд от залязлата вече активна област 2567. 
Слънчевият рентгенов поток беше в процес на постепенно 
спадане. Неговото средно ниво през последните часове е 
около B1.0- B1.5. През последното денонощие не са реги-
стрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Намиращата се вече 
зад западния край на слънчевия диск активна област 2567 все 
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още се счита за слаб потенциален източник за изригвания от 
средния мощностен клас M. Няма потенциални източници 
за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 26 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес ще бъде между много ниска 
и ниска, а утре и на 28 юли - много ниска. Вероятността за 
изригване от средния мощностен клас M за днес е 10%, а за 
утре и за 28 юли тя е около и под 1%. 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 юли). 
Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 28 юли ще е около 
70.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър вчера все още частично 
беше под влиянието на преминалия покрай Земята плазмен 
облак (CME), изхвърлен от Слънцето най-вероятно на 20 юли. 
Тя беше в диапазона 370 - 450 km/s с тенденция към намалява-
не. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) вчера след обяд беше ориентирана на 
юг („-“), а стойностите й бяха в диапазона между -5nT и 0nT. 
След това тя се установи с около нулеви или слабо положи-
телни стойности (до +1nT). В момента Bz е равна на +1nT. 

Днес след обяд Земята ще навлезе в област с по-висока 
скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект), чийто източ-
ник е слънчева коронална дупка. Тя ще остане в него и през 
следващите два дни (27 и 28 юли). Ето защо днес, утре и на 
28 юли ще има условия за планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарният Kp-индекс достигна смутено 
ниво (бал 4) вчера между 15 и 21 ч българско време. Над 
България бе регистрирано местно геомагнитно смущение (за 
станция. Панагюрище K=4) вчера между 12 и 15 ч.

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

Геомагнитната обстановка днес, утре и на 28 юли ще е 
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес и за 28 юли е по 30%на 
ден, а за утре е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини за днес и утре е по 15% на ден, а за 28 
юли е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
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буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-26 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

27 юли 2016 г /10 ч 45 мин: В момента спокойно „косми-
ческо време“. Очаква се слаба геомагнитна активност днес, 
утре и на 29 юли

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощност-
ния клас B, чийто главен източник беше залязлата вече 
активна област 2567. Най-значимото сред тях е с показател 
B9. Слънчевият рентгенов поток вече слезе в A-диапазона и 
през последните часове е между A7 и A9. През последното 
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 27 юли 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по тази сутрин е 0 (по данни от 
12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радио 
индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 29 юли ще бъде мно-
го ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
клас M, 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 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
29 юли ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие 
беше в спокойния диапазон 330- 370 км/с. В момента тя е 
приблизително 330 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -4nT и +3nT. В момента Bz е равна на +1.5nT. 

Днес по-късно през деня се очаква Земята ще навлезе в об-
ласт с по-висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект), 
чийто източник е слънчевата коронална дупка CH01. Тя ще 
остане в него и през следващите два дни (28 и 29 юли). Ето 
защо днес, утре и на 29 юли ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4).

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. 



639

Геомагнитната обстановка днес, утре и на 29 юли ще е 
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 35%, за утре е 30%, 
а за 29 юли е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини за днес е 15%, за утре е 10%, а за 29 юли 
тя е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-27 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

28 юли 2016 г /12 ч 30 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток e трайно в A-диапа-
зона и през последните часове неговото ниво е около A5-A6. 
През последното денонощие не са регистрирани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск в североизточния му край се вижда 
едно съвсем малко петно („пора“). То се намира в края на 
факелно поле. Няма потенциални източници за средни или 
големи изригвания от класове M и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 28 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин  е 0 (по 
данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 30 юли ще бъде мно-
го ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
клас M, 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 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
30 юли ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон 330 - 380 km/s. Слабо нарастване 
се наблюдава след полунощ под влияние на слънчевата коро-
нална дупка CH01. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
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на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапа-
зона между -8nT и +5nT. Преди полунощ тя беше предимно 
положителна (т.е. ориентирана на север), а след полунощ 
нейната ориентация се смени с южна („-“). В момента Bz е 
равна на -2nT. 

Днес и утре Земята ще бъде в зоната на влияние на слън-
чевата коронална дупка CH01, но e малко вероятно силно 
нарастване на скоростта на слънчевия вятър. Свързаното с 
това влияние слаб CH HSS-ефект ще стихне на 30 юли. Ето 
защо днес и утре ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). На 30 юли  ще има само местни геомаг-
нитни смущения над някои райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
имаше тази сутрин между 6 ч и 9 ч 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 и утре ще е между спокой-
на и активна, а на 30 юли тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес е 30%, за утре тя е 25%, а за 30 юли е 20%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%,а 
за утре и за 30 юли тя е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-28 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)
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29 юли 2016 /11 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
достигна 600 km/s. Планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Регистрирано е само едно импулсно суб-из-
ригване с мощностен показател ~ B1.1-B1.2. Слънчевият 
рентгенов поток e трайно в A-диапазона и през последните 
часове неговото ниво е около A6. През последното денонощие 
не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само малката нова група 
петна 2570, която е в северното полукълбо и близо до севе-
роизточния лимб. Няма потенциални източници за средни 
или големи изригвания от класове M и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции .

 

Слънчевият диск на 29 юли 2016 г (SDO)
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Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 22 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 11 - 12. Слън-
чевият радиоиндекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 31 юли ще бъде мно-
го ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
клас M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни 
(29, 30 и 31 юли). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
31 юли ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH01 скорост-
та на слънчевия вятър през последното денонощие нарасна 
от 380 - 390 km/s до 600 - 610 km/s. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 600 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -10nT и +9nT. В момента Bz е равна 
на -3nT. Данните за слънчевия вятър и ММП от спътника 
ACE (Advanved Composite Explorer) са непълни тъй като 
след полунощ българско време в тях има няколко часово 
прекъсване. Възникналата обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство създаде условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4).

Днес и частично утре Земята ще бъде в зоната на влияние 
на слънчевата коронална дупка CH01, а на 31 юли тя вече 
ще я е напуснала. Ето защо ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4), а утре - само местни геомаг-
нитни смущения над някои райони на Земята. За 31 юли се 
очаква спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
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беше смутена. Планетарни геомагнитни смущение (Kp=4) 
имаше във времевите интервали 21 – 24 ч (снощи) и 6 – 9 ч 
(тази сутрин) българско време. Над България геомагнитната 
обстановка беше смутена снощи между 18 и 21 ч.

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 31 юли тя ще 
е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 25%, за утре тя е 15%, а за 31 юли  е 10%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
за днес е 10%,за утре е 5%, а за 31 юли е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 юли) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-29 /11 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

30 юли 2016 г /10 ч 15 мин: Почти спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток се колебае незна-
чително в рамките на A-диапазона. През последните часове 
неговото ниво е около A5-A6. Не са регистрирани изхвърля-
ния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда малката група петна 2570 в се-
верното полукълбо + една нова и съвсем слабо видима „пора“ 
западно от нея. Тя е близо до централния видим меридиан. 
Няма потенциални източници за средни или големи изриг-
вания от класове M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции .
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Слънчевият диск на 30 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 18 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число е 11 - 12. Слънче-
вият радио индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 1 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (30 и 31 юли и 1 август). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 1 август ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH01 с от-
рицателна полярност скоростта на слънчевия вятър през по-
следното денонощие все още беше доста висока - между 470 
km/s и 600 km/s, но с тенденция към намаляване. В момента 
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тя е приблизително 475 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -5nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на 0. 

Днес Земята все още ще бъде в зоната на влияние на 
слънчевата коронална дупка CH01, а утре и на 1 август тя ще 
е вече извън нея. Ето защо днес ще има условия за местни 
геомагнитни смущения над някои райони на Земята. За утре 
и за 1 август се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната гео-
магнитна обстановка беше спокойна. Местни геомагнитни 
смущения имаше само над някои 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 1 август тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%,а 
за утре и за 1 август тя е по 10% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%,а за утре и 
за 1 август тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (30 юли - 1 август) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-30 /10 ч 15 мин (UT = 7 ч 15 мин)

31 юли 2016 г /11 ч 15 мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
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много ниска. Имаше едно суб-изригване с показател B5, чийто 
източник е факелно поле, разположено близо до центъра на 
слънчевия диск в северното полукълбо. Нямаше никакви дру-
ги по-забележими колебания на слънчевия рентгенов поток. 
Неговото средно ниво през последните няколко часа е около 
A5-A5.5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск едва се вижда малката група петна 
2570 в северното полукълбо. Няма потенциални източници  
за средни или големи изригвания от класове M и X както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевите коронални дупки на 31 юли 2016 г (SDO/AIA)

На изображенията на Слънцето в ултравиолетови и рент-
генови лъчи много добре се вижда короналната дупка CH03, 
която е с положителна полярност. Тя обхваща обширен район 
в северното полукълбо, а приекваториалният край вече заема 
центъра на слънчевия диск. След два дни (т.е. на 2 август) 
се очаква тя да предизвика средна или мощна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***).



648

Слънчевият диск на 31 юли 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 20 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 11 - 12. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 70. 

Слънчевата активност днес, утре и на 2 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (31 юли, 1 и 2 август). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 2 август ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  
спадна от около 450 km/s вчера сутринта до приблизително 
400 km/s тази сутрин. В момента тя е приблизително 405 km/s. 
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Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнит-
но поле (ММП) се колебаеше в много тесен диапазон около 
нулата - между -2nT и +2nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +0.5nT. 

Днес и през по-голямата част от утрешния ден параме-
трите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат в спокойните си 
диапазони. Очаква се утре привечер до Земята да достигне 
малък плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 28 
юли. Малко по-късно нашата планета ще навлезе в сектор с 
висока скорост на слънчевия вятър (до 700 - 750 km/s), чиято 
източник е приекваториалният край на обширната слънчева 
коронална дупка CH03. Ето защо днес геомагнитната обста-
новка ще е спокойна, а утре ще има условия за  планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). За 2 август се очаква средна 
или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал 
G2 или G3) (***!!!***).

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 спокойна, утре - меж-
ду спокойна и активна, а на 2 август тя ще е между смутена 
и средна или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 
7; бал G2 или G3) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 2 
август тя е по 30% на ден. Вероятността за слаба геомагнит-
на буря на средни ширини за днес и утре около и под 1%, 
а за 2 август тя е 35%. Вероятността  за средна или мощна 
планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) 
(***!!!***) е 20% за 2 август, а за днес и утре е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (31 юли - 2 август) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.
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HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-07-31 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

1 август 2016 г /11 ч 15 мин: „Космическото време“ в мо-
мента е спокойно. Планетарна геомагнитна буря със средна 
или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) се очаква 
утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше едно суб-изригване с показател ~ B2.7, 
чийто източник е факелно поле, разположено в югозападната 
част на слънчевия диск. Средното ниво на слънчевия рентге-
нов поток е около A5. Не са регистрирани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск днес не се виждат петна. Няма потенци-
ални източници за средни или големи изригвания от класове 
M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевите коронални дупки на 31 юли 2016 г (SDO/AIA)
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На изображенията на Слънцето в ултравиолетови и рент-
генови лъчи много добре се виждат две коронални дупки 
(CH03 и CH04). CH03 е с положителна магнитна полярност. 
Тя обхваща обширен район в северното полукълбо, а приеква-
ториалният край вече се намира много близо до геоефективна 
позиция. По данни от сондата STEREO-A отпреди десетина 
дни тя е източник на слънчев вятър с висока скорост (около 
700 - 750 km/s) (CH HSS- ефект). Ето защо се очаква утре тази 
коронална дупка да предизвика средна или мощна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***).

 

Слънчевият диск на 01 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 7 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 3 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
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ностен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (1, 2 и 3 август). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 3 август ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
спадна от около 400 - 420 km/s вчера сутринта до прибли-
зително 340 km/s тази сутрин. В момента тя е около km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнит-
но поле (ММП) се колебаеше в много тесен диапазон около 
нулата - между -2nT и +2nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -1nT. 

Днес до вечерта параметрите на слънчевия вятър и ММП 
ще бъдат в спокойните си диапазони. Очаква през нощта до 
Земята да достигне малък плазмен облак (CME), изхвърлен 
от Слънцето на 28 юли. След това по-късно през нощта или 
утре сутринта нашата планета ще навлезе в сектор с висока 
скорост на слънчевия вятър  (до 700 - 750 km/s), чиято из-
точник е приекваториалният край на обширната слънчева 
коронална дупка CH03. Тя ще остане в него и на 3 август. Ето 
защо днес геомагнитната обстановка ще е спокойна почти до 
края на деня. През нощта ще се появят  условия за  планетар-
ни геомагнитни смущения (Kp=4), а за утре се очаква средна 
или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал 
G2 или G3) (***!!!***). Геомагнитната активност ще остане 
значителна и на 3 август, когато е възможна 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= 
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>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
обичайния фон. 

Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
активна, утре тя ще е между смутена и средна или мощна 
планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) 
(***!!!***), а на 3 август - между спокойна и слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***). Над полярните 
райони на Земята е ще има условия за аврорална активност. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
днес и утре е по 30% на ден ,а за 3 август тя е 35%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини за днес 
е 10%, за утре е 30%, а за 3 август тя е 25%. Вероятността за 
средна или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 
7; бал G2 или G3) (***!!!***) е 20% за утре и 5% за 3 август, 
а за днес е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 август) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-01 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

2 август 2016 г /11 ч 15 мин: Геомагнитната буря закъснява 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен 
около нивото A5. Не са регистрирани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове M и 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 2 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 12 (по 
данни от 3 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 4 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (2, 3 и 4 август). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 4 август ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
имаше незначителни колебания в тесния диапазон 330 - 350 
km/s. В момента тя е около 350 km/s. Вертикалната компо-
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нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
колебаеше в диапазона между -2nT и +6nT. В момента Bz е 
приблизително равна на +6.5nT. 

Днес около или след обяд се очаква до Земята да достигне 
малък плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 28 
юли в резултат от избухване на протуберанс. Това ще деста-
билизира земната магнитосфера. През нощта нашата планета 
ще пресече секторна граница на ММП с преход „-/+“, след 
което ще попадне в сектор с висока скорост на слънчевия 
вятър (до 750 km/s), чийто източник е слънчевата коронална 
дупка CH03. Ето защо в рамките на 3-дневната прогноза се 
очаква значителна и дори висока геомагнитна активност, 
включително за днес (според Центъра за прогнози на косми-
ческото време в Боулдър) до ниво на планетарна геомагнитна 
буря със средна или голяма мощност Kp=6 или 7; бал G2 или 
G3) (***!!!***). Утре е възможна слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***), а на 4 август ще има 
условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). (При 
сравняване с вчерашния бюлетин се вижда, че прогнозира-
ното вчера покачване на геомагнитната активност закъснява 
с приблизително 18 - 24 часа. Една от възможните причини 
в случая е, че слънчевият плазмен облак, който трябваше да 
достигне до Земята вчера късно след обяд или привечер, се 
движи с по-малка скорост от очакваната и вероятно дина-
мичният ефект от сблъсъка със земната магнитосфера ще е 
по-слаб от очаквания. Дали това е така ще се разбере през 
следващите часове.)

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. 
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Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и 
средна или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 
7; бал G2 или G3) (***!!!***), утре - между спокойна и слаба  
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***), а на 
4 август - между смутена и активна. Над полярните райони на 
Земята ще има условия за аврорална активност. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за 4 
август е по 30% на ден, а за утре тя е 35%. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини за днес е 30%, за 
утре е 25%, а за 4 август тя е 10%. Вероятността за средна 
или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал G2 
или G3) (***!!!***) за днес е 20%, за утре е 5%, а за 4 август 
тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 август) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-02 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

3 август 2016 г /11 ч 15 мин:Големи колебания на ММП 
в близост до Земята. Слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен 
около нивото A6. Не са регистрирани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск по-рано тази сутрин отново едва се 
виждаше реактивиралата се малка група петна 2570 в се-
верното полукълбо. Според по-късните наблюдения обаче 
тя не се вижда. Няма потенциални източници за средни или 
големи изригвания от класове M и X както и за протонни 
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(СЕЧ) ерупции .

 

Слънчевият диск на 3 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 5 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (3, 4 и 5 август). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре ще бъде 80, а на 5 август - около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята навлезе в зоната на 
влияние на дълго живуща (рекурентна) слънчева магнитно 
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активна област (CIR). Скоростта на слънчевия вятър започна 
да нараства и снощи около 20 ч българско време достигна 
стойност 450 km/s. След това скоростта на слънчевия вятър 
започна да се колебае в диапазона 400 - 450 km/s. В момента 
тя е приблизително 450 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) силно увеличи 
колебанията си. Последните бяха в много широк диапазон - 
между -20nT и +10nT. Най-голямата отрицателна стойност 
(приблизително -20nT) Bz достигна тази сутрин около 6 – 7 
ч българско време. В момента Bz е приблизително равна на 
+6.5nT. Големите отклонения на Bz в отрицателния диапазон 
(т.е. южна посока) в комбинация с неголямото, но забележи-
мо нарастване на скоростта на слънчевия вятър, създадоха 
предпоставки за значителна геомагнитна активност снощи 
и тази сутрин, включително и до ниво на слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***) .

Днес, утре и на 5 август Земята ще бъде в сектор на меж-
дупланетното пространство с висока скорост на слънчевия 
вятър (до 700 - 750 km/s). Негов източник е слънчевата ко-
ронална дупка CH03 (CH HSS-ефект). Тя е с положителна 
магнитна полярност. Ето защо днес все още ще има условия за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***) 
. Утре и на 5 август геомагнитната активност ще бъде значи-
телна. Очакват се планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и в продължение общо на шест часа снощи и 
призори между 0 и 6 ч българско време достигна до ниво на 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***) 
. През следващите часове се очакват съобщения за аврорална 
активност, както и снимки на полярни сияния над около-
полярните райони на Земята. Над България геомагнитната 
обстановка беше смутена снощи между 0 и 3 ч и след това 
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между 6 и 9 ч 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 утре ще е между смутена и ак-
тивна, а на 5 август - между спокойна и активна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 5 
август е по 30% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини за утре е 10%, а за 5 август тя е 5%. 
Вероятността за средна или мощна планетарна геомагнитна 
буря (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***) за днес е 5%,а 
за утре и за 5 август тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 август) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-03 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

4 август 2016 г /11 ч 15 мин: Активни явления близо до 
североизточния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток плавно нараства, а 
неговото ниво през последните часове е около A8. Изглежда, 
че това е свързано с появата на нови факелни полета на из-
точния край на слънчевия диск. „Изчезване“ на протуберанс 
(DSF- явление) беше наблюдавано снощи около 21 ч българ-
ско време близо до североизточния край на слънчевия диск. 
Такива събития са свързани с избухване на протуберанса, 
което води до увеличаване на неговата яркост и той престава 
да се вижда като тъмен обект на фона на окръжаващата го 
светла слънчева фотосфера. Скоро след това коронографът 
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LASCO_C2 на борда на спътника SOHO засне изхвърляне 
на коронална маса (CME). Сложната структура на плазмения 
облак и продължителността на събитието показват, че това 
е резултат не само от избухването на споменатия протубе-
ранс, а най-вероятно от няколко еруптивни явления близо 
до североизточния лимб. През следващите часове ще стане 
ясно дали фронтът на изхвърления плазмен облак би могъл 
да достигне до Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове M и 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 4 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 7 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 6 август ще бъде 
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много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (4, 5 и 6 август). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 6 август ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята беше в зоната на 
действие на слънчевата коронална дупка CH03. Скоростта 
на слънчевия вятър беше доста висока - предимно в диапа-
зона 550 - 600 km/s. В момента тя е приблизително 570 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) вчера около обяд беше все още силно отрица-
телна - до -15nT. След това тя се установи в диапазона между 
-5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +2nT. 
Големите отрицателни стойности на Bz вчера около обяд в 
комбинация със завишената скорост на слънчевия вятър съз-
дадоха предпоставки за значителна геомагнитна активност. 
Вчера малко преди и около обяд тя беше на ниво на слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***), 
а впоследствие имаше периоди с планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4).

Днес, утре и на 6 август Земята все още ще бъде в зоната 
на влияние на слънчевата коронална дупка CH03. По тази 
причина ще има предпоставки за геомагнитна активност, 
но геомагнитната обстановка постепенно ще се успокоява - 
особено добре това ще се вижда на 6 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и вчера късно сутринта и около обяд беше 
на ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал 
G1) (***!!!***). Впоследствие 3-часовият Kp-индекс беше 
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най-често равен на 4 (планетарно смущение). Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена вчера  между 15 и 
21 ч (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 смутена 
и активна, а на 6 август - между спокойна и активна. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 
30%, а за 6 август е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, 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) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-04 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

5 август 2016 г /12 ч 0 мин: Две групи петна (AR12570 и 
AR12571) в северното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Регистрирани са няколко суб-изригвания от 
мощностния клас B. Най-вероятно техни източници са актив-
ните области 2570 и/или 2571. (Липсата на актуални изобра-
жения на Слънцето от ултравиолетовата камера AIA на борда 
на спътника SDO създава известни проблеми за идентифика-
цията на източниците на тези явления.) Спокойното ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B1.0. Не са установени  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.  

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна („реакти-
вираната“ 2570 и новата 2571). Те се намират в северното 
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полукълбо и са от магнитен клас „бета“. Няма потенциални 
източници  за средни или големи изригвания от класове M и 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 5 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин  е 35 (по 
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е около 27-28. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 7 август 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 около и под 1% за всеки 
един от трите дни (5, 6 и 7 август). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 7 август ще бъде около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята беше в зоната на 
действие на слънчевата коронална дупка CH03. Скоростта на 
слънчевия вятър беше доста висока - в диапазона 550 - 630 
km/s. В момента тя е приблизително 570 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -8nT и +5nT. В момента Bz е при-
близително равна на -5nT. При тази сравнително активна об-
становка в близкото до Земята междупланетно пространство 
имаше условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Днес, утре и на 8 август Земята все още ще се намира в 
сектор на междупланетното пространство с висока скорост на 
слънчевия вятър, но с тенденция към спадане на последната. 
Поради това днес все още ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и на 7 август условия 
за геомагнитни смущения ще има само над отделни райони 
на Земята, а планетарни смущения са по-малко вероятни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие планетарната геомагнитна 
обстановка беше смутена. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 
4 (планетарно смущение) на два пъти - вчера вечерта между 
21 и 24 ч и тази сутрин между 9 и 12 ч българско време. Над 
България геомагнитната обстановка беше смутена вчера меж-
ду 21 и 24 ч (за станция Панагюрище K=4). Наблюдавана е 
аврорална активност над полярните и субполярни райони на 
Земята както в Северното така и в Южното полукълбо. Към 
момента обаче не разполагаме с подходящи снимки.

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 7 август ще е между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за утре и за 7 август е по 20% на ден. Ве-
роятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини за 
днес е 10%, а за утре и за 7 август тя е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 август) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-05 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

6 август 2016 г /10 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия вя-
тър остава над 600 km/s. Планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4).

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Изригване с мощностен показател C1.4 беше регистри-
рано вчера около 13 ч българско време в активната област  
2570. Наблюдавани са и десетина суб-изригвания от мощ-
ностния клас B от активните области 2570 и 2571. Спокой-
ното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.5 - B2.0. 
Не са установени изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2570 и 2571). 
Те се намират в северното полукълбо и са от магнитен клас 
„бета“. Няма потенциални източници за средни или големи 
изригвания от класове M и X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 



666

Слънчевият диск на 06 август 2016г (SDO)

Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 37 (по 
данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 27 - 28. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 80. 

Слънчевата активност днес, утре и на 8 август 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 около и под 1% за всеки 
един от трите дни (6, 7 и 8 август). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 90, а на 8 август ще бъде около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
остана  висока - в диапазона 600 - 700 km/s. В момента тя е 
приблизително 670 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -6nT и +6nT. В момента Bz е приблизително равна на 
+0.5nT. При тази активна обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство имаше планетарни геомагнит-
ни смущения (Kp=4).

Днес и утре Земята все още ще се намира в сектор на 
междупланетното пространство с висока скорост на слън-
чевия вятър, но с тенденция към спадане на последната. На 
8 август скоростта на слънчевия вятър отново ще започне да 
расте под влияние на слънчевата приекваториална коронална 
дупка CH04. Поради това утре ще има условия за местни гео-
магнитни смущения. На 8 август геомагнитната обстановка 
ще се активизира до ниво на слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие планетарната геомагнитна 
обстановка беше смутена. 3-часовият Kp-индекс достигна 
бал 4 (планетарно смущение) на два пъти - вчера през деня 
между 9 и 15 ч и вечерта между 21 и 24 ч 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 днес ще е между спокойна и 
активна, утре ще е между спокойна и смутена, а на 8 август 
- между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5;G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смуще-
ния на средни ширини за днес и утре е по 20% на ден, а за 8 
август тя е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини за днес и за утре е по 5% на ден, а за 8 август 
е 25%. Вероятността за  средна или мощна геомагнитна буря 
(K=6 или 7) на средни ширини за 8 август е 5%, а за днес и 
утре е около или под 1%.
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В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 август) потокът на 
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-06 /10 ч 15 мин (UT = 7 ч 15 мин)

8 август 2016 г /12 ч 30 мин: Четири активни области в 
северното полукълбо на Слънцето. Изригване със средна 
мощност (M1.3)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
умерена. Изригване с мощностен показател М1.3 беше ре-
гистрирано вчера около 17 ч 45 мин от район, намиращ се 
непосредствено зад югозападния край на слънчевия диск. 
Наблюдавани са и 6 - 7 изригвания от клас C, чиито източ-
ници са активните области 2570, 2571 и новоизгрялата 2573. 
Спокойното ниво на слънчевия рентгенов поток е в диапазона 
B7-C1. Не са установени изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (2571, 2572 и 
ново изгрелите 2573 и 2574). Всички се намират в северното 
полукълбо. Областта 2571 е магнитен клас „бета-гама“. И 
четирите номерирани области са потенциални източници за 
изригвания от средния мощностен клас М. Няма потенци-
ални източници за големи изригвания от клас X, както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 8 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 63 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 80 (по 
данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 50 - 55. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93. 

Слънчевата активност днес, утре и на 10 август ще бъде 
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 
около и под 1% за всеки един от трите дни (8, 9 и 10 август). 
Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 105, а на 10 август 
ще бъде около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие Земята се намираше в зона 
на влияние на слънчевата коронална дупка CH04. Ето защо 
скоростта на слънчевия вятър остана сравнително висока - 
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в диапазона 450 - 620 km/s, но с тенденция към спадане. В 
момента скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 480 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -6nT и +4nT. 
В момента Bz е приблизително равна на 0. При тази обстанов-
ка и главно поради по-високата скорост на слънчевия вятър 
имаше условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Днес Земята все още ще се намира в сектор на междупла-
нетното пространство с висока скорост на слънчевия вятър. 
Кратък по-спокоен период ще има утре. На 10 август ско-
ростта на слънчевия вятър отново ще започне да расте под 
влияние на приекваториалния край на слънчевата северна 
полярна коронална дупка. Поради това днес ще има условия 
за значителна геомагнитна активност, включително и за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре 
са възможни геомагнитни смущения над отделни райони 
на Земята, а на 10 август ще има условия и за планетарни 
геомагнитни смущения (Кp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие планетарната геомагнитна 
обстановка беше смутена. 3-часовият Kp-индекс достигна 
бал 4 (планетарно смущение) днес призори между 3 и 6 ч 
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 е между смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Утре тя ще е между спокойна и смутена, а на 10 август - между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за утре е 20%, а за 10 август тя е 30%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
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за днес е 25%, а за утре и за 10 август тя е по 5% на ден. Ве-
роятността за средна или мощна геомагнитна буря (K=6 или 
7) на средни ширини за днес е 5%, а утре за 10 август тя ще 
е около или под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-08 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2016/08/01 - 2016/08/08)

Волфовото число за седмицата  25 - 31 юли 2016 г е 
W=4+1/-4; по новата система е Wn=7+5/-7)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е между много ниска. Вероят-
ността за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е пренебрежима.  

Петнообразувателната активност ще бъде между много 
ниска и умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото 
число са в границите от 0 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 ме-
гаелектронволта на геостационарна орбита може да бъде 
завишен в интервала 2 - 4 август.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита  ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ра-
диационна буря (бал S1 или по-висока) е между много ниска 
и пренебрежима.
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Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и активна на 2 и 3 август най-напред поради 
очаквана среща на Земята с малък слънчев плазмен облак 
(CME), изхвърлен от Слънцето на 28 юли, а след това и по-
ради влияние на слънчеви коронални дупки в геоефективна 
позиция (CH HSS-ефект). В посочения период са възможни 
планетарни геомагнитни бури със средна или голяма мощност 
(Kp=6 или 7), а общата вероятност за планетарна геомагнитна 
буря е около 40-50%. След това до края на седмицата гео-
магнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.

От 20 юли Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „-“. На 22 - 23 и на 25 - 26 юли 
тя за кратко беше в сектор със знак „+“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 3 август. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27 ДНЕВНА ПРОГНОЗА (1 - 27 август 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
във времевия интервал 1 - 5 август и между ниска и умерена 
в интервала 5 - 19 август. Между 20 и 27 август тя отново ще 
бъде много ниска. Във времевия интервал 5 - 19 август ще са 
възможни и изригвания от средния мощностен клас M. Прог-
нозата за покачване на слънчевата активност след 5 август 
е във връзка с очакваното завръщане на видимата от Земята 
страна на Слънцето на активните области AR12565(2565) 
и AR12567 (2567) както и на рекурентни (дълго живущи) 
слънчеви коронални дупки. Планетарни геомагнитни бури 
(5=Kp<=7; G1-G3 ) или геомагнитни смущения (Kp=4), 
свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални 
дупки са възможни на 2 - 3, 10 - 11, 15 - 16 и 24 - 25 август. 
През останалите дни геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-01 /17 ч 0 мин (UT – 14 h 0 min)
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9 август 2016 г /12 ч 45 мин: Нови активни области на 
слънчевия диск. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Намиращата се вече зад западния лимб на Слънцето 
активна област 2572 генерира няколко изригвания от слабия 
мощностен клас C. Сред тях се откроява едно „суб-средно“ 
изригване с мощностен показател C9. То достигна своя мак-
симум късно през нощта около 3 ч 45 мин българско време. 
Спокойното ниво на слънчевия рентгенов поток е в диапа-
зона B3. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

--------------------------------------------------------------
ПРОБЛЕМИ С УЛТРАВИОЛЕТОВАТА КАМЕРА AIA 

НА БОРДА НА СПЪТНИКА SDO?

В началото на миналата седмица с помощта на научната 
апаратура на спътника SDO (Solar Dynamics Observatory) 
бе наблюдаван пасаж на Луната пред диска на Слънцето. 
Всъщност това беше слънчево затъмнение, което беше 
видимо от конкретното положение на спътника, но не и 
от Земята. За целта приборите от научния комплекс пре-
минаха в специфичен режим на работа. При връщането към 
стандартния режим обаче изглежда е възникнал проблем с 
ултравиолетовата камера AIA. Последният се изразява в 
това, че получаваните изображения в ултравиолетовата 
област са значително по-тъмни от обичайните. Дали това 
е свързано с техническа повреда на самия уред или с някакъв 
софтуерен проблем - засега от публикуваната информация 
на сайта на космическата мисия не е ясно. Ако проблемът 
е софтуерен, той със сигурност ще бъде решен в най-близ-
ко време. Ако обаче има технически проблем с камерата 
AIA, то в бъдеще ще се наложи да се попълва липсващата 
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информация (например за слънчевите коронални дупки) от 
ултравиолетовата камера EIT на работещия от 1996 го-
дина в орбита около Земята спътник SOHO (Solar Orbital 
Heliospheric Observatory) или от рентгеновата камера на 
спътника GOES-13. 

--------------------------------------------------------------
На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. По брой и 

площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2571, 2573, 2574 и новата 2575. В южното 
полукълбо е новата група петна 2576. Областта 2571 е от 
магнитен клас „бета-гама“. Тя е потенциален източник за 
изригвания от средния мощностен клас M. Няма потенци-
ални източници за големи изригвания от клас X както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 09 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 91 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 73 (по 
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данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 50 - 55. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95. 

Слънчевата активност днес, утре и на 11 август ще бъде 
между ниска и умерена. 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 (9, 10 и 11 август). 
Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 105, а на 11 август 
ще бъде около 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

От вчера по обяд до днес рано сутринта скоростта на 
слънчевия вятър беше почти постоянна и със средна стойност 
приблизително 450 km/s. След това тя започна бързо да расте 
и нарасна до 600 - 650 km/s. Това най-вероятно е свързано с 
навлизането на Земята в зоната на влияние на приекватори-
алния край на слънчевата северна полярна коронална дупка. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
615 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -7nT и +7nT. 
В момента Bz е  равна на -5.5nT. 

Днес и утре Земята ще бъде в зона с висока скорост на 
слънчевия вятър (CH HSS) свързан с приекваториалния край 
на северната слънчева полярна коронална дупка. На 11 ав-
густ скоростта на слънчевия вятър ще започне да спада. При 
тази обстановка днес и утре ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). За 11 август слаба геомагнит-
на активност (местни смущения)ще има само над отделни 
райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие планетарната геомагнитна 
обстановка беше смутена. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 
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4 (планетарно смущение)вчера между 18 и 21 ч българско вре-
ме. 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 спо-
койна и активна, а на 11 август тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес и утре е по 30% на ден, а за 11 август тя е 20%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
за днес, утре и 11 август е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-09 /12 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

10 август 2016 г /8 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
е над 600 km/s. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Регистрирано е едно слабо изригване с показател C2.5. 
Неговият най-вероятен източник е активната област 2571. 
Имаше и няколко суб-изригвания от клас B. Базисното ниво 
на слънчевия рентгенов поток значително спадна през послед-
ните 24 часа и в момента е около B2.0. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. По брой и 
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2571, 2573, 2574 и 2575. В южното полукълбо 
е групата петна 2576. Непосредствено на изток от петната на 
групите 2573 и 2574 се вижда групичка от 2 - 3 малки петна. 
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Възможно е това да е новообразувана група петна, която не 
е част от споменатите 2573 или 2574. Областта 2571 е от 
магнитен клас „бета-гама“. Тя е потенциален източник за 
изригвания от средния мощностен клас M. Няма потенци-
ални източници за големи изригвания от клас X както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 10 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 72 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 79 
(по данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 94. 

Слънчевата активност днес, утре и на 12 август ще бъде 
между ниска и умерена. 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 (10, 11 и 12 август). 
Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 11 август ще бъде 
около 100.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше доста висока и се колебаеше в диапазона 580 - 650 km/s. 
Първоизточникът на този ускорен слънчев вятър е приеквато-
риалният край на слънчевата северна полярна коронална дуп-
ка. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
610 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -7nT и +6nT. 
В момента Bz е приблизително равна на -2nT. 

Под влияние на CH HSS-ефект, причинен от комбинирано-
то действие на приекваториалния край на северната слънчева 
полярна коронална дупка и друга малка приекваториална 
коронална дупка днес скоростта на слънчевия вятър ще се 
запази все още доста висока (около 500 - 600 km/s). Тя бавно 
ще спада през следващите два дни (11 и 12 август).  При тази 
ситуация най-вероятната геомагнитна обстановка за днес, 
утре и 12 август ще е между спокойна и активна. По-голяма 
вероятност за планетарни геомагнитни смущения има за днес, 
но такива не са изключени съвсем и за следващите два дни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие планетарната геомагнитна 
обстановка беше смутена. 3-часовият Kp-индекс достигна 
бал 4 (планетарно смущение) вчера между 15 и 18 ч бъл-
гарско 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. 
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Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и активна, а утре и на 12 август тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 30%, а за утре и за 12 август тя е по 20% 
на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини за днес, утре и 12 август е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-10 /8 ч 0 мин (UT = 5 ч 0 мин)

13 август 2016 г /12 ч 30 мин: Почти спокойно „косми-
ческо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше десетина суб-изригвания от клас B. „Ба-
зисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
часове е около B1.5- B1.7. Не са регистрирани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. По брой и 
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2573, 2574 и 2577. В южното полукълбо е 
групата 2576. Няма потенциални източници за средни или 
големи изригвания от класове М и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 13 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 86 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 57 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 45 - 48. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91. 

Слънчевата активност днес, утре и на 15 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M е по 5% 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 (13, 14 и 15 август). Слънче-
вият радио индекс F10.7 утре и на 15 август ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
спадна от 600 km/s до около 450 - 480 km/s. В момента тя е 
приблизително 470 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
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между -3nT и +2nT. В момента Bz е приблизително  равна 
на +1nT. 

Условията в близкото до Земята междупланетно простран-
ство днес и утре ще бъдат спокойни. Активизиране ще запо-
чне на 15 август под влияние на слънчева коронална дупка с 
отрицателна полярност (CH05?). Тогава е възможно да има 
и планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие планетарната геомагнитна 
обстановка беше спокойна в средно планетарен мащаб. 
Местни 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 и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и смутена, а на 15 август тя ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 15 август тя е 10%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини за 
днес и утре е около и под 1%, а за 15 август тя е  5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-13 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

11 август 2016 г /13 ч 0мин: Скоростта на слънчевия вятър 
е все още висока (590-650 km/s). Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)



682

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток 
бяха в границите на B-диапазона, а базисното му ниво през 
последните часове е около B1.5- B1.7.

(Междувременно ултравиолетовата камера AIA на борда 
на спътника SDO вeче работи в нормален режим!) 

Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. По брой и 
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2571, 2573, 2574, 2575 и ново регистрираната 
2577. В южното полукълбо е групата 2576. Областта 2571 за-
губи „гама“- компонентата на магнитната си структура и вече 
е от магнитен клас „бета“. Заедно с областта 2574 тя е слаб  
потенциален източник за изригвания от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции .

 

Слънчевият диск на 11 август 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 69 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 78 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 70 - 75. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 93. 

Слънчевата активност днес, утре и на 13 август ще бъде 
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас 
M е 10% за днес и по 5% на ден за утре и за 13 август. Веро-
ятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни 
(11, 12 и 13 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще 
бъде 95, а на 13 август ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше доста висока (590 - 650 km/s), показвайки много бавна 
тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 590 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -4nT и +4nT. 
В момента Bz е приблизително равна на +2nT. 

Днес, утре и на 13 август скоростта на слънчевия вятър 
постепенно ще спада. На 13 август тя вече ще бъде в спо-
койния диапазон около и под 400 km/s. Ето защо в рамките 
на 3-дневната прогноза са възможни предимно слаби прояви 
на геомагнитна активност (местни смущения). По голяма ве-
роятност за планетарно геомагнитно смущение има за днес.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие планетарната геомагнитна 
обстановка беше смутена. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 
4 (планетарно смущение) вчера между 12 и 15 ч българско 
време. По същото време над България геомагнитната обста-
новка също беше смутена. 

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна 
и активна, а утре и на 13 август тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес е 25%, за утре е 15%, а за 13 август тя е 10%.  
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
за днес, утре и 13 август е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-11 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

14 август 2016 г /11 ч 0 мин: Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 3-4 суб-изригвания от клас B. „Базис-
ното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
часове е около B1.1- B1.2. Не са регистрирани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. По брой и 
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2573, 2574 и 2577. В южното полукълбо е 
групата 2576. Всички групи петна са стабилни или в процес 
на отслабване. Няма потенциални източници за средни или 
големи изригвания от класове М и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 14 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 56 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 45 - 48. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 89. 

Слънчевата активност днес, утре и на 16 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M, за голямо изригване от клас X, както  и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни ( 14, 15 и 16 август). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 16 август ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие  
спадна от 480 км/с до около 410-420 км/с. В момента тя е 
приблизително 415 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
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между -3nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на 
+2.5nT. 

Условията в близкото до Земята междупланетно прос-
транство днес ще бъдат спокойни. Активизиране ще започне 
на 15 август под влияние на слънчева коронална дупка с 
отрицателна полярност (CH05). Според анализа, проведен в 
Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър тази 
коронална дупка се е преместила значително по на запад в 
течение на последното околоосно завъртане на Слънцето. 
Данните от сондата STEREO-A отпреди десетина дни показ-
ват, че скоростта на слънчевия вятър в съответния сектор е 
била около 700 km/s, а вертикалната компонента Bz на ММП 
е достигала до отрицателни стойности от -15nТ. Очаква се 
скоростта на слънчевия вятър, чийто източник е CH05 да 
достигне 600 km/s още утре по-късно през деня.  При тази 
прогноза за параметрите на междупланетното простран-
ство в околностите на Земята за днес и по-голямата част от 
утрешния ден се очаква спокойна геомагнитна обстановка. 
Утре след обяд и привечер вече  ще има условия за плане-
тарни геомагнитни смущения (Kp=4), а вероятно и за малка 
планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***). На 16 
август геомагнитната активност ще нарасне още и тогава ще 
има и малка вероятност за планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Кp=6;G2) (***!!!***).

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 е между спокойна и 
смутена, утре - между спокойна и активна, а на 16 август тя 
ще е между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря 
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(Кp=5;G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смуще-
ния на средни ширини (К=4) за днес е 15%, за утре е 30%, 
а за 16 август тя е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) за днес е около и под 1%, за 
утре е 10%, а за 16 август тя е 25%. Вероятността на средни 
ширини за геомагнитна буря със средна мощност (К=6) за 
днес и утре е около и под 1%, а за 16 август е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-14 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

15 август 2016 г /11 ч 15 мин: Неопределеност относно 
предстоящата геомагнитна буря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше две слаби изригвания с мощностни показатели 
C1.3 и C1.1. Източникът им е ново изгряла активна област 
близо до североизточния край на слънчевия диск. Моментите 
на техните максимални фази бяха снощи в 22 ч 30 мин и в 
3 ч 20 мин българско време. „Базисното“ ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е около B1.0. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани и една нова 
групи петна. По брой и площ преобладават петната в северно-
то полукълбо. Там са групите петна 2573, 2574, 2577 + новата 
група, която е близо до североизточния край на слънчевия 
диск. В южното полукълбо е групата 2576. Всички номерира-
ни групи петна са стабилни или в процес на отслабване. Няма 
потенциални източници за средни или големи изригвания от 
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класове М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 15 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 65 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 87. 

Слънчевата активност днес, утре и на 17 август 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 около и под 1% за все-
ки един от трите дни (15, 16 и 17 август). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре и на 17 август ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
щие спадна от 450 km/s до около 340 km/s. В момента тя е 
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приблизително 340 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -3nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на 
+0.5nT. 

Очаква се привечер и през нощта Земята да попадне в 
сектор с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник 
е слънчевата коронална дупка CH05. Същата е в южното 
полукълбо и е с отрицателна полярност. Има обаче голяма 
несигурност в прогнозата, направени с помощта на числе-
ния модел WSA Enlil. Според нея короналната дупка CH05 
е  разположена твърде на юг спрямо равнината на земната 
орбита и Земята или ще премине през периферията на висо-
коскоростния поток на слънчевия вятър или изобщо няма да 
бъде засегната от него. От друга страна обаче други оценки 
допускат, че CH HSS-ефектът върху Земята ще е значителен. 
На тази база се счита, че днес привечер и на 17 август са 
възможни планетарни геомагнитни смущения (Кp=4), а през 
идващата нощ и утре ще има условия за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Кp=5;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 и на 17 август геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и активна, а утре тя ще е между спокойна и малка 
планетарна геомагнитна буря (Кp=5;G1) (***!!!***). Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) 
за днес и за 17 август е по 30% на ден, а за утре тя е 35%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес е 10%, за утре е 25%, а за 17 август тя е 15%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 август) потокът 
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на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-15 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/08/08 - 2016/08/15)

Волфовото число за седмицата  1 - 8 август 2016 г е 
W=13+25/-13; по новата система е Wn=21+39/-21)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е между ниска и умерена. Веро-
ятността за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е много ниска.  

Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и 
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в 
границите от 20 до 50. Стойностите на новото Международно 
число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съ-
ответният американски петнообразувателен индекс (Боулдър-
ското число) е близък по стойност до новото Международно 
число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде висок в 
интервала 8 - 10 август.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ра-
диационна буря (бал S1 или по-висока) е между много ниска 
и пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и активна между 8 и 10 август. След това до 
края на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между 
спокойна и смутена.
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От 2 август Земята се намира в сектор на междупланетното 
магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата секторна гра-
ница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече на 17 август. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (8 август - 3 сеп-
тември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде ниска във времевия ин-
тервал 8 - 20 август. Тогава ще има условия за изригвания от 
средния мощностен клас M. Между 21 август и 1 септември 
тя ще бъде много ниска и ниска. Слънчевата активност ще 
бъде отново ниска между 1 и 3 септември във връзка със за-
връщането на активните области 2573 и 2574 на видимата от 
Земята страна на Слънцето. Тогава отново ще има условия за 
изригвания от средния клас M. Слаби планетарни геомагнит-
ни бури (Kp=5; G2) свързани с рекурентни (дълго живущи) 
слънчеви коронални дупки са възможни на 08 и на 31 август. 
Геомагнитни смущения (Kp=4), свързани с рекурентни (дълго 
живущи) слънчеви коронални дупки са възможни на 09 - 11, 
15 - 16, 18 - 19, 24 - 25 и 29 - 31 август. През останалите дни 
геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-08 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

16 август 2016 г /11 ч 30 мин: Геомагнитната буря подми-
нава Земята?

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни, а неговото средно ниво е около A9.0- B1.0. 
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME)  
по посока на Земята. Вчера след обяд около североизточния 
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лимб на Слънцето е наблюдавано интересно избухване на 
протуберанс. Явлението не е геоефективно.

На слънчевия диск се виждат 6 регистрирани и една нова 
групи петна. По брой и площ преобладават петната в се-
верното полукълбо. Там са групите петна 2573, 2574, 2577, 
реактивираната 2575, ново регистрираната 2578, както и едно 
ново единично петно, което е близо до центъра на слънчевия 
диск. В южното полукълбо е групата 2576. Всички номерира-
ни групи петна са стабилни или в процес на отслабване. Няма 
потенциални източници за средни или големи изригвания от 
класове М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 16 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 70 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 84 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 88. 

Слънчевата активност днес, утре и на 18 август ще бъде 
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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 около и под 1% за все-
ки един от трите дни (16, 17 и 18 август). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре и на 18 август ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 
между 280 - 350 km/s с тенденция към спадане. В момента 
тя е приблизително 280 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше почти по-
стоянна и много близка до 0. В момента Bz е приблизително  
равна на +0.5nT. Тази обстановка е индикатор, че зоната с 
висока скорост на слънчевия вятър, свързан със слънчевата 
коронална дупка CH05 е разположена (твърде вероятно) из-
цяло на юг от равнината на земната орбита. Това засега прави 
невъзможно влиянието на този високоскоростен поток върху 
Земята, а оттам и за някаква по-забележима геомагнитна 
активност.

За днес все още не бива съвсем да се изключва възможност-
та Земята да премине през периферията на сектора с висока 
скорост на слънчевия вятър, свързан с короналната дупка 
СН05. CH HSS - eфектът обаче вероятно ще бъде много по-
слаб от първоначално очаквания. През следващите два дни (17 
и 18 август) скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята ще намалява. При тези обстоятелства ще са възможни 
най-вече местни геомагнитни смущения над отделни райони 
на Земята, а за днес има значителна вероятност за планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото 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 геомагнитната обстановка ще е между спокойна и ак-
тивна, а утре и на 18 август тя ще е между спокойна смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес е 30%, за утре е 25%, а за 18 август тя е 20%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес е 15%, за утре е 10%, а за 18 август тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-16 /11 ч 30 мин (UT = 8 ч 30 мин)

17 август 2016 г /15 ч 0 мин: Много ниска слънчева ак-
тивност и местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше три суб-изригвания от клас B. „Базис-
ното“ ниво на слънчевия рентгенов поток е около A9.0-B1.0. 
Не са установени до този момент изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. Вчера късно след обяд  
в северозападната част на слънчевия диск е наблюдавано  
избухване на протуберанс, съпроводено от изхвърляне на 
коронална маса (CME). Най-вероятно плазменият облак ще 
подмине Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. По брой и 
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2573, 2574, 2577 и 2578. В южното полукълбо 
е групата 2576. Всички номерирани групи петна са стабилни 
или в процес на отслабване. Няма потенциални източници 
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за средни или големи изригвания от класове М и X както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 17 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 81 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 58 
(по данни от 24 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 85. 

Слънчевата активност днес, утре и на 19 август ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (17, 18 и 19 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 19 август ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 
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310 - 400 km/s с тенденция към нарастване. В момента тя е 
приблизително 375 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -7nT и +5nT. Изключение прави само един кратък 
интервал снощи около 23 ч българско време когато Bz 
достигна -11.5nT. В момента Bz е приблизително равна на 
+0.5nT. Описаната динамика на слънчевия вятър и най-вече 
на ММП показват, че снощи Земята е била за кратко в зоната 
на влияние на слънчевата коронална дупка CH05, която е с 
отрицателна полярност. Това обаче не доведе до някакви по-
сериозни прояви на геомагнитна активност, а само до местни 
геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

Скоростта на слънчевия вятър днес ще бъде около или 
малко над праговата стойност 400 km/s. Утре се очакват леки 
смущения в параметрите на ММП, свързани с пресичането от 
Земята на секторна граница на последното. На 19 август се 
очаква Земята да попадне в зоната на влияние на дълго жи-
вуща слънчева магнитно активна област (CIR). В резултат на 
това днес и на 19 август ще има предпоставки за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4). Утре геомагнитни смущения 
ще има само над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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. 
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Днес и на 19 август геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и активна, а утре тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес и за 19 август е по 25% на ден,а за утре тя е 20%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес и за 19 август е по  10% на ден,а за утре тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-17 /15 ч 0 мин (UT = 12 ч 0 мин)

18 август 2016 г /16 ч 0 мин: Почти спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен, 
а неговото средно ниво е около A8.0-A9.0. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. По брой и 
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2574 и 2578. В южното полукълбо е групата 
2576. Всички  групи петна са стабилни или в процес на 
отслабване. Няма потенциални източници за средни или 
големи изригвания от класове М и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 18 август 2016г (SDO)

Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 48 
(по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 81. 

Слънчевата активност днес, утре и на 20 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощ-
ностен клас M, 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 август). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 20 август ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 
350 - 400 km/s с тенденция към бавно спадане. В момента тя 
е приблизително 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -8nT и +10nT. Преобладаваха отрицателните стойности 
(ориентация на юг). В момента Bz е приблизително равна на 
-2.5nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спокойния 
диапазон около и под 400 km/s. Тя ще нарасне утре и на 20 
август. Тогава ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Кp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а утре и на 20 август тя ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини (К=4) за днес е 20%,за утре е 25%, а за 20 август тя 
е 30%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) за днес е 5%,за утре е 10%, а за 20 август тя 
е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-18 /16 ч 0 мин (UT = 13 ч 0 мин)
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19 август 2016 г /11 ч 0 мин: Спокойни слънчеви петна. 
Днес и утре са възможни планетарни геомагнитни смущения 
(Кp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен, 
а неговото средно ниво е около A9.0- B1.0. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. По брой и 
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2574 и 2578. В южното полукълбо е групата 
2576. Областите 2574 и 2578 са стабилни и спокойни, а 2576 
е в процес на отслабване. Няма потенциални източници за 
средни или големи изригвания от класове М и X както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 19 август 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 54 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 53 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 80. 

Слънчевата активност днес, утре и на 21 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (19, 20 и 21 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
ще бъде 80, а на 21 август ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър се колебаеше в спокойния диапазон 340 - 400 km/s без да 
има някаква изявена възходяща или низходяща тенденция. В 
момента тя е приблизително 340 km/s. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в 
диапазона между -6nT и +4nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -2.0nT. 

Днес се очаква под влияние на дълго живуща слънчева 
магнитно активна област (CIR)скоростта на слънчевия вятър 
да нарасне. Тя ще остане завишена и утре (20 август), но по-
късно през деня ще започне да намалява. Ето защо днес и утре 
ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Кp=4), 
а на 21 август ще има само местни геомагнитни смущения 
над отделни райони на Земята.

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. 
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Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и активна, а на 21 август  тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини (К=4) за днес е 25%,за утре е 30%, а за 21 август тя 
е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) за днес е 10%,за утре е 15%, а за 21 август тя 
е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-19 /11 ч 0 мин (UT = 8 ч 0 мин)

20 август 2016 г /9 ч 0 мин: Слънцето е почти спокойно. 
Днес има малка вероятност за планетарни геомагнитни сму-
щения (Кp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 3 - 4 суб-изригвания от мощностния клас 
B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.0. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)  
по посока на Земята. Вчера около обяд българско време в 
северното полукълбо на Слънцето на 42 градуса ширина и 
9 градуса източна дължина беше наблюдавано избухване на 
протуберанс, съпроводено с изхвърляне на коронална маса. 
Плазменият облак обаче се движи далеч на север спрямо 
равнината на земната орбита.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2574 (заляз-
ваща) и 2578). Те са в северното полукълбо. Двете области са 
магнитно стабилни и еруптивно спокойни. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове М и 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 20 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 37 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е около 
25 - 27 (по наша предварителна оценка, тъй като все още 
няма данни от наблюдения). Волфовото число е около 22 - 23. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 22 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (20, 21 и 22 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 22 август ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър се колебаеше в спокойния диапазон 330 - 360 km/s без да 
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има някаква изявена възходяща или низходяща тенденция. В 
момента тя е приблизително 340 km/s. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в 
диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -1nT. 

Днес се очаква под влияние на малка приекваториална 
слънчева коронална дупка скоростта на слънчевия вятър за 
кратко да нарасне. Утре и на 22 август тя постепенно ще се 
върне към спокойните си нива. Във връзка с това днес ще 
има условия за планетарни геомагнитни смущения (Кp=4). 
Утре ще има само местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята, а на 22 август геомагнитната обстановка 
ще е спокойна.

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 е между спокойна и 
активна, утре ще е между спокойна и смутена, а на 22 август 
ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини (К=4) за днес е 25%, а за утре и за 22 август 
тя е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (К=5) за днес е 10%, а за утре и за 22 август 
тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-20 /9ч 0 мин (U T= 6 ч 0 мин)
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21 август 2016 г /9 ч 45 мин: Слънчевият диск е без петна. 
Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток са 
незначителни, а неговото средно ниво е около А9.0-B1.0. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове М и 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 21 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 14 (по 
данни от 1 наблюдение). Волфовото число е 0. Слънчевият 



706

радио индекс F10.7 e 78. 
Слънчевата активност днес, утре и на 23 август ще бъде 

много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (21, 22 и 23 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 23 август ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър се колебаеше в спокойния диапазон 300 - 350 km/s 
със слабо изразена низходяща тенденция. В момента тя е 
приблизително 310 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -3nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на 
-3.5nT. От изображенията на ултравиолетовата камера AIA 
на борда на спътника SDO се вижда, че малката слънчева 
коронална дупка, за която се очакваше да предизвика слаба 
геомагнитна активност вчера, почти се е разпаднала.

Днес, утре и на 23 август скоростта на слънчевия вятър в 
околностите на Земята ще бъде в спокойния диапазон около 
и под 400 km/s. Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

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 и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 
23 август тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността 
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за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за  днес 
и утре е по 10% на ден, а за 23 август тя е 15%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес и 
утре е около и под 1%, а за 23 август тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-21 /9 ч 45 мин (UT = 6 ч 45 мин)

22 август 2016 г /12 ч 0 мин: Две нови групи слънчеви 
петна. Кратко планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток са 
незначителни, а неговото средно ниво е около А8.0-A9.0. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат две нови групи петна. Една-
та е в северното, а другата е в южното полукълбо. По обща 
площ двете групи петна изглеждат приблизително равни. 
Групата на юг от екватора е изгряваща и се намира близо до 
югоизточния край на слънчевия диск. Групата в северното 
полукълбо възникна през последните часове. Няма потенци-
ални източници за средни или големи изригвания от класове 
М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 22 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 25 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 22 - 23. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 24 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (22, 23 и 24 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 24 август ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на малка слънчева коронална дупка с отри-
цателна полярност през изминалото денонощие скоростта на 
слънчевия вятър плавно нарасна от 320 km/s вчера по обяд до 
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420 - 430 km/s около полунощ. В момента тя е приблизително 
405 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетно-
то магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -12nT и 
+10nT. В момента Bz е приблизително равна на -1.5nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще бъде леко 
завишена под влияние на затихващия CH HSS- ефект, чийто 
източник е гореспоменатата коронална дупка. Утре скоростта 
на слънчевия вятър ще бъде в спокойния диапазон под 400 
km/s. Тя отново ще започне да расте на 24 август, когато Зе-
мята ще навлезе в района на действие на следващата слънчева 
коронална дупка (CH07). Във връзка с тази ситуация в близ-
кото до Земята междупланетно пространство геомагнитната 
обстановка днес и утре се очаква да има местни геомагнитни 
смущения над отделни райони на Земята, а на 24 август ще 
има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. 3-часово планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4) имаше вчера между 18 и 21 ч 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 и утре геомагнитната обстановка ще е между спокой-
на и смутена, а на 24 август тя ще е между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 24 август тя е 25%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес и утре е по 5% на ден, а за 24 август тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E= >10MeV; СЕЧ) 
ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-22 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/08/15 - 2016/08/22)

Волфовото число за седмицата 08 - 14 август 2016 г е 
W=46+9/-2; по новата система е Wn=73+14/-3)

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 много ниска.  

Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Про-
гнозираните стойности на Волфовото число са в границите 
от 10 до 50. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде висок в 
интервала 15 - 18 август.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е между пренебрежима 
и много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и активна между 15 и 17 август. След това до 
края на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между 
спокойна и смутена.

От 11 август Земята се намира в сектор на междупланетно-
то магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 17 
август. 

-------------------------------------------------------------
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КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (15 август - 10 сеп-
тември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ни-
ска през целия времеви интервал 15 август - 10 септември . 
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M 
е между много ниска и ниска. Планетарни геомагнитни сму-
щения (Kp=4 ) и (евентуално) слаби планетарни геомагнитни 
бури (Кp=5), свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви 
коронални дупки са възможни в интервалите 15 - 19 и 24 - 25 
август и 1 - 8 септември. През останалите дни геомагнитната 
обстановка ще е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-15 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

23 август 2016 г /12 ч 30 мин: Три групи петна на слън-
чевия диск. Спокойно „космическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностен 
клас B. Техен източник е новата активна област 2579 в се-
верното полукълбо на Слънцето. „Базисното“ ниво на слън-
чевия рентгенов поток е около B1.0-B1.1. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са реактиви-
ралата се стара група петна 2578 и новата бързо нарастваща 
2579. На юг от екватора е втората нова група петна 2580. 
Въпреки бързия растеж на групата петна 2579 нейната област 
засега би могла да генерира най-много слабо изригване от 
клас C. Засега  няма потенциални източници  за средни или 
големи изригвания от класове М и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 23 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 33 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 
(по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 81. 

Слънчевата активност днес, утре и на 25 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (23, 24 и 25 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 25 август ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър плавно спадна от 420 
km/s вчера по обяд до 350 km/s тази сутрин. В момента тя е 
приблизително 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -5nT и +4nT. В момента Bz е приблизително  равна на 0. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане в спокойния 
диапазон между 300 km/sи 400 km/s. Под влияние на дълго 
живуща слънчева магнитно активна област (CIR) утре тя ще 
започне да нараства. Скоростта на слънчевия вятър ще остане 
завишена и на 25 август, когато Земята ще навлезе в зоната 
на влияние на слънчевата коронална дупка CH07. Ето защо 
днес и през голяма част от утрешния ден геомагнитната об-
становка ще е предимно спокойна и само над отделни райони 
на Земята са възможни местни геомагнитни смущения. Утре 
след обяд и привечер, както и на 25 август ще има условия за 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

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 е между  спокойна 
и смутена, а утре и на 25 август тя ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини (К=4) за днес е 10%, а за утре и за 25 август тя е 
по 25% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) за днес за 25 август е по 5% на ден, а 
за утре тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-23 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин
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24 август 2016 г /12 ч 15 мин: Неочаквана слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Почти отсъстваха забележими колебания на 
слънчевия рентгенов поток, а неговото средно ниво е около 
A8.0-A9.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2578 и 2579. На юг от екватора е групата петна 2580. 
Всички споменати номерирани области са магнитно стабил-
ни и еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за 
средни или големи изригвания от класове М и X както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 24 август 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 80. 

Слънчевата активност днес, утре и на 26 август ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (24, 25 и 26 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 26 август ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър доста изненадващо за-
почна да нараства вчера около 18 ч българско време и към 
полунощ достигна стойности от 600 - 630 km/s, след което 
бавно започна да спада. В момента тя е приблизително 510 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше предимно отрицателна (т.е. 
ориентирана на юг). Тя достигна максимална отрицателна 
стойност от -16nT вчера рано вечерта (около 20 ч българско 
време), а приблизително в полунощ Bz обърна знака си и се 
ориентира на север („+“). В момента Bz е приблизително 
+1nT. Активизираните параметри на междупланетната среда 
в близост до нашата планета през изминалата нощ доведоха и 
до активизиране на геомагнитната обстановка, включително 
до продължила 9 часа слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***) .

--------------------------------------------------------------

Причината за тази активна обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство не е съвсем ясна до момента. 
Предполага се, че тя е свързана с приближаването и пре-
сичането от страна на Земята на т.нар. „хелиосферен токов 
слой“ (ХТС) (HCS-Heliospheris Current Sheet). Това е тънка 
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пространствена структура в междупланетното пространство 
със сложна форма, наподобяваща „Архимедова спирала“ 
и разположена симетрично около равнината на слънчевия 
екватор. Тя разделя междупланетното пространство на две 
зони по отношение на слънчевото (респ. междупланетното) 
магнитно поле, които са с противоположен знак. В границите 
на хелиосферния токов слой протича  слаб електрически ток, 
чиято големина е около 0.1 nA (наноампера). Причината за 
формата на ХТС е завиването на силовите линии на слън-
чевото (междупланетното) магнитно поле под влияние на 
околоосното въртене на Слънцето („ефектът на градинската 
водна пръскачка“).

 

Структура на хелиосферния токов слой
-------------------------------------------------
Под влияние на близостта на Земята до ХТС (HCS)както 

и на слънчевата коронална дупка CH07 смущенията в па-
раметрите на слънчевия вятър и ММП ще продължат през 
днешния ден. Утре и на 26 август те все още ще са значител-
ни, но с тенденция да отслабват. Ето защо днес все още ще 
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има условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***), утре - за планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4), а на 26 август се очакват само местни геомагнитни 
смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна. Между 15 и 18 ч българско време имаше пла-
нетарно геомагнитно смущение, а след това между 21 и 6 ч 
сутринта - слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***). Над България геомагнитната обстановка беше 
смутена вчера между 15 и 18 ч и след това днес призори между 
3 и 6 ч българско време. Над полярните и субполярни райони 
на Земята е регистрирана аврорална активност. 

(Възможно ли е земетресението в Средна Италия от тази 
сутрин да е било провокирано от геомагнитната буря? Виж 
тук (FLV).)

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 
активна, а на 26 август - между спокойна и смутена. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) 
за утре е 25%, а за 26 август тя е 10%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за утре и за 26 
август е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-24 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)
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25 август 2016 г /11 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия вятър 
е все още над 500 km/s. Слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше само едно суб-изригване (~ B2) вчера по 
обяд. Средното ниво на слънчевият рентгенов поток е около 
A8.0-A9.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2578,2579 и новата 2581. На юг от екватора е група-
та петна 2580. Всички споменати номерирани области са 
еруптивно спокойни. Областите 2578 и 2579 са в процес на 
отслабване, а 2580 и 2581 са стабилни. Няма потенциални 
източници за средни или големи изригвания от класове М и 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 25 август 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 43 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 52 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 27 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (25, 26 и 27 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
ще е 80, а на 27 август - около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на все още действащ CH HSS- ефект, чийто 
източник е слънчевата коронална дупка CH07 скоростта на 
слънчевия вятър през последното денонощие остана доста 
висока - в диапазона 500 - 600 km/s. В момента тя е прибли-
зително 585 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше ту в северна 
(+) ту в южна посока (-) като стойностите й бяха в диапазона 
между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително -3.5nT. 
Тази обстановка в близкото до Земята междупланетно прос-
транство създаде условия за кратко планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4).

Днес влиянието на короналната дупка CH07 върху скорост-
та на слънчевия вятър в околностите на Земята ще е все още 
значително, но ще отслабва. Утре то ще бъде много слабо, а на 
27 август скоростта на слънчевия вятър ще бъде около и  под 
400 km/s. Във връзка с това днес все още ще има условия за 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), утре са възможни 
смутени периоди само над отделни райони на Земята, а на 
27 август геомагнитната обстановка ще е напълно спокойна.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Между 12 и 15 ч българско време имаше 
планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена вчера между 15 и 
18 ч и след това през нощта между 0 и 3 ч българско време. 

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Швеция
на 24 август; снимка: Ларс Петерсон (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 - между спокойна и смутена, а на 27 август тя 
ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини (К=4) за днес е 15%, а за утре и за 27 август 
тя е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (К=5) днес и за утре е по 5% на ден, а за 
27 август е около и под 1%.
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В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-25 /11 ч 0 мин (UT = 8 ч 0 мин)

26 август 2016 г /12 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е леко завишена. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше две суб-изригвания с мощностни пока-
затели съответно около B6 и B7. Техните максимуми бяха 
призори и сутринта съответно в 4 ч 30 мин и 10 ч 0 мин 
българско време. Средното ниво на слънчевият рентгенов 
поток е около B1.0-B1.2. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2579 и 2581. На юг от екватора е групата петна 2580. 
Областта 2578 изглежда съвсем изгуби своите петна, а освен 
това вече се намира на западния лимб на Слънцето. Няма 
потенциални източници за средни или големи изригвания от 
класове М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 26 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 41 
(по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 80. 

Слънчевата активност днес, утре и на 28 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M, за голямо изригване от клас X, както и за про-
тонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (26, 27 и 28 август). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 28 август ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на затихващ CH HSS- ефект, чийто източник 
е слънчевата коронална дупка CH07 скоростта на слънче-
вия вятър през последното денонощие остана завишена. Тя 
беше в диапазона 450 - 550 km/s с тенденция към спадане. В 
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момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 475 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5nT 
и +5nT. В момента Bz е приблизително +4nT. 

Днес и през следващите два дни скоростта на слънчевия 
вятър ще продължи да спада и на третия ден (28 август) ще 
слезе в спокойния диапазон под 400 km/s. Към края на същия 
ден  ще започне ново активизиране поради пресичане от Земя-
та на секторна граница на ММП с преход „-/+“. Ето защо днес 
и на 28 август ще има условия за слаба геомагнитна актив-
ност, изразяваща се в местни смущения над отделни райони 
на Земята, а утре геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над 
България геомагнитната обстановка беше смутена снощи 
между 0 и 3 ч 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. 

Днес и на 28 август геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и смутена, а утре тя ще е спокойна. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за днес и за 
утре е по 10% на ден, а за 28 август тя е 15%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес и 
за 28 август е по 5% на ден, а за утре е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-26 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)
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27 август 2016 г /12 ч 15 мин: Леко смутено „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни, а неговото средно ниво е около B1.0-B1.2. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2579 и 2581. На юг от екватора е групата петна 2580. 
Областта 2581 нарасна слабо през последното денонощие. 
Тя има слаб потенциал за изригване със средна мощност 
(клас M1.0-M4.9). Няма потенциални източници за големи 
изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 27 август 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 57 
(по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82. 

Слънчевата активност днес, утре и на 29 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 29 
август. 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 август). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 29 август ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
остана леко завишена. Тя беше в диапазона 400 - 500 km/s с 
тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 415 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в диапазона между -3nT и +6nT. В момента Bz е приблизи-
телно -2nT. 

Скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада днес 
и през по-голямата част от утрешния ден. Активизиране 
на обстановката се очаква утре привечер когато Земята ще 
пресече секторна граница на ММП и ще попадне в зоната на 
влияние на дълго живуща слънчева магнитно активна област 
(CIR). На третия ден (29 август) под влияние приекватори-
алната слънчева коронална дупка с положителна полярност 
(CH09) скоростта на слънчевия вятър ще нарасне до 600 - 650 
km/s. В предвид на тази прогноза за условията в близкото 
до Земята междупланетно пространство днес не се очаква 
забележима геомагнитна активност, а утре са възможни 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Предпоставки 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) 
ще има на 29 август. 
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 ще е спокойна, утре - меж-
ду спокойна и активна, а на 29 август тя ще е между смутена 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес е 10%,за утре е 15%, а за 29 август тя е 40%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес е около и под 1%, за утре е 5%, а за 29 август 
тя е 15%. Вероятността за средна или мощна геомагнитна 
буря на средни ширини е около и под 1% за днес и утре, а за 
29 август тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-27 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

27 август 2016 г /12 ч 15 мин: Леко смутено „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни, а неговото средно ниво е около B1.0-B1.2. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
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посока на Земята.
На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава 

петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2579 и 2581. На юг от екватора е групата петна 2580. 
Областта 2581 нарасна слабо през последното денонощие. 
Тя има слаб потенциал за изригване със средна мощност 
(клас M1.0-M4.9). Няма потенциални източници за големи 
изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 27 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 57 
(по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82. 

Слънчевата активност днес, утре и на 29 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 29 
август. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и 
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за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един 
от трите дни (27, 28 и 29 август). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 29 август ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
остана леко завишена. Тя беше в диапазона 400 - 500 km/s с 
тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 415 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в диапазона между -3nT и +6nT. В момента Bz е приблизи-
телно -2nT. 

Скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада днес 
и през по-голямата част от утрешния ден. Активизиране 
на обстановката се очаква утре привечер когато Земята ще 
пресече секторна граница на ММП и ще попадне в зоната на 
влияние на дълго живуща слънчева магнитно активна област 
(CIR). На третия ден (29 август) под влияние приекватори-
алната слънчева коронална дупка с положителна полярност 
(CH09) скоростта на слънчевия вятър ще нарасне до 600 - 650 
km/s. В предвид на тази прогноза за условията в близкото 
до Земята междупланетно пространство днес не се очаква 
забележима геомагнитна активност, а утре са възможни 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Предпоставки 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) 
ще има на 29 август. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над 
България геомагнитната обстановка беше спокойна. 

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

Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, утре - меж-
ду спокойна и активна, а на 29 август тя ще е между смутена 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес е 10%,за утре е 15%, а за 29 август тя е 40%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес е около и под 1%, за утре е 5%, а за 29 август 
тя е 15%. Вероятността за средна или мощна геомагнитна 
буря на средни ширини е около и под 1% за днес и утре, а за 
29 август тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-27 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

28 август 2016 г /11 ч 0 мин: „Космическото време“ днес 
е спокойно, утре - слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни, а неговото средно ниво е около B1.0-B1.2. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2581 и ново регистрираната 2582. На юг от екватора 
е групата петна 2580. Областта 2581 има слаб потенциал за 
едно изригване със средна мощност (клас M1.0-M4.9). Няма 
потенциални източници за големи изригвания от клас X както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 28 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 52 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 36-37. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 30 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M е по 5% 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 август). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре ще е 85, а на 30 август - около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше тесния диапазон 380 
- 410 km/s с много слаба тенденция към спадане. В момента 
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скоростта на слънчевия вятър е приблизително 375 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между – 2nT и +4nT. 
В момента Bz е приблизително равна на 0nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще остане спокойна. Скоростта на слънчевия 
вятър ще нарасне съществено утре, когато нашата планета ще 
навлезе в зоната на влияние на слънчевата коронална дупка 
CH09. Във връзка с това днес геомагнитната обстановка ще 
е спокойна, а утре и на 30 август ще има условия за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 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 е спокойна, утре тя ще е 
между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***), а на 30 август - между смутена и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за днес 
е 10%,за утре е 40%, а за 30 август тя е 35%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес 
е 5%, за утре е 15%, а за 30 август тя е 10%. Вероятността 
за средна или мощна геомагнитна буря на средни ширини е 
около и под 1% за днес и за 30 август, а за утре тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
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бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-28 /11 ч 0 мин (UT =  8 ч 0 мин)

29 август 2016 г /11 ч 15 мин: Слабо нарастване на слънче-
вата петнообразувателна активност. Очаква се активизиране 
на геомагнитната обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше 3 изригвания от слабия клас C с мощностни 
показатели C1.0, C2.5 и C1.3, чиито източници са съответно 
активните области 2582 и новата 2583. Техните максимални 
фази бяха достигнати в 0 ч 25 мин, 6 ч 35 мин и 7 ч 20 мин 
българско време. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов 
поток преди полунощ е била около B1.0-B1, но през по-
следните часове има добре видима тенденция към неговото 
нарастване. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2581, 2582 и ново регистрираната 2583. На юг от еква-
тора е групата петна 2580. Областта 2582 има слаб потенциал 
за едно изригване със средна мощност (клас M1.0-M4.9). 
Няма потенциални източници за големи изригвания от клас 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 29 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е около 
55 (по наша груба оценка тъй като съответната интернет 
страница в момента е недостъпна). Волфовото число е около 
50. Слънчевият радио индекс F10.7 e 87. 

Слънчевата активност днес, утре и на 31 август ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния мощно-
стен клас M е по 5% 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 (29, 30 и 31 август). Слънче-
вият радио индекс F10.7 утре и на 31 август ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 330 - 
410 km/s с тенденция към спадане. В момента скоростта на 
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слънчевия вятър е приблизително 335 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz 
е приблизително равна на +3nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще остане спокойна до късния след обяд или 
привечер. След това под влияние на слънчевата коронална 
дупка CH09, която ще заеме геоефективна позиция скоростта 
на слънчевия вятър ще започне да нараства и ще достигне 
500 - 550 km/s. Тя ще остане сравнително висока и утре и на 
31 август, когато обаче ще започне да спада. При тази ситу-
ация днес и утре ще има условия за значителна геомагнитна 
активност, включително и за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***). На 31 август са възможни местни 
геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

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 и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***), а на 31 август тя ще е между спокойна и сму-
тена../../PDF/SW-Warning.pdf. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини (К=4) за днес е 30%, за утре е 
25%, а за 31 август тя е 15%. Вероятността за слаба геомаг-
нитна буря на средни ширини (К=5) за днес и утре е по 15% 
на ден,а за 31 август тя е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 август) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще 
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна 
буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-29 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/08/22 - 2016/08/29)

Волфовото число за седмицата  15 - 21 август 2016 г е 
W=28+21/-21;  по новата система е Wn=45+33/-34)

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 много ниска.

Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Про-
гнозираните стойности на Волфовото число са в границите 
от 10 до 40. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде нисък.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е между пренебрежима 
и много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена. Малка вероятност за активни 
периоди ще има на 23 - 24 август поради очакван CH HSS-
ефект, свързан със слънчевата коронална дупка CH07.

От 11 август Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Чести промени на 
знака на ММП имаше на 19 - 20 август. Следващата секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече на 29 
август. 

-------------------------------------------------------------
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КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (22 август - 17 сеп-
тември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ни-
ска през целия времеви интервал 22 август - 17 септември. 
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас 
M е между много ниска и ниска. Планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4 ) и (евентуално) слаби планетарни геомаг-
нитни бури (Кp=5), свързани с рекурентни (дълго живущи) 
слънчеви коронални дупки са възможни в интервалите 23 - 25 
август, 29 август - 08 септември, 13 - 14 септември и на 17 
септември. През останалите дни геомагнитната обстановка 
ще е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-22 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

30 август 2016 г /12 ч 0 мин: Ниска слънчева актив-
ност. Днес е възможна слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше едно слабо импулсно изригване (C1.1), чиито 
източник беше активната област 2583. То стана вчера след 
обяд около 17 ч 30 мин българско време. „Базисното“ ниво 
на слънчевия рентгенов поток през последните 24 - 36 часа 
показва трайна тенденция към нарастване и достигна B5-B6. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)  
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани и една нова 
групи петна. Преобладава петнообразуването в северното 
полукълбо. Там са групите петна 2581, 2582 и 2583. На юг 
от екватора са групата петна 2580 +  новият петнообразува-
телен център, който изгря на източния край на слънчевия 
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диск. Областта 2583 има слаб потенциал за едно изригване 
със средна мощност (клас M1.0-M4.9). Няма потенциални 
източници за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 30 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 80 
(по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 90. 

Слънчевата активност днес, утре и на 1 септември 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (30 и 31 
август и 1 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 1 септември ще е около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапа-
зон 330 - 400 km/s с тенденция към нарастване. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 385 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5nT и +7nT. В 
момента Bz е приблизително равна на -3.5nT.

Днес, утре и на 1 септември обстановката в близкото до Зе-
мята междупланетно пространство се очаква да бъде активна 
под влияние на слънчевата коронална дупка CH09, която е в 
геоефективна позиция. Възможно е скоростта на слънчевия 
вятър днес да достигне 500 - 550 km/s. Тя ще остане срав-
нително висока и утре и на 1 септември. Ще има условия за 
геомагнитна активност, включително днес и за слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и на 1 
септември са възможни планетарни геомагнитни смущения. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***), а утре и на 1 септември тя ще е между смутена 
и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини (К=4) за днес и утре е по 25% на ден, а за 1 септември 
тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) за днес е 10%, а за утре и за 1 септември тя е 
по 5% на ден.
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В рамките на 3-дневната прогноза (30 август - 1 септември) 
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-30 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

31 август 2016 г /13 ч 0 мин: Нов активен център близо 
до североизточния край на слънчевия диск. Планетарно гео-
магнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше 4 - 5 изригвания в мощностния диапазон 
(C1.0-C3.0), чиито източник е нов активен център близо до 
североизточния край на слънчевия диск. „Базисното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните  часове изглеж-
да, че се стабилизира на около B6-B7. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
Регистрирани са две ерупции на протуберанси в райони, 
разположени съответно близо до западния и източния край 
на слънчевия диск. Свързаните с тях CME- плазмени облаци 
обаче ще подминат нашата планета.

На слънчевия диск се виждат 3 регистрирани и 2 нови 
групи петна. Преобладава петнообразуването в северното 
полукълбо. Там са групите петна 2581, 2582 + единият от 
новите петнообразувателни центрове. През последното дено-
нощие той изгря на североизточния край на слънчевия диск. 
Все още не се вижда добре, но има основание да се счита, 
че по обща площ на петната може да се окаже по-голям от 
всички останали групи петна, взети заедно. На юг от екватора 
са групата петна 2580 + другата нерегистрирана още група 
петна, която се наблюдава от вчера. Областта 2583 има слаб 
потенциал за едно изригване със средна мощност (клас M1.0-
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M4.9). Няма потенциални източници за големи изригвания 
от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 31 август 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 77 
(по данни от 23 наблюдения ). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 99. 

Слънчевата активност днес, утре и на 2 септември ще бъде 
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас 
M е  5% за днес, 10% за утре и 20% за 2 септември. Вероят-
ността за голямо изригване от клас X, както и за протонна 
(СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни 
(31 август, 1 и 2 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 2 септември ще е около 105.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е слън-
чевата коронална дупка CH09 скоростта на слънчевия вятър 
нарасна от 380 км/с вчера около обяд до 470-480 км/с през 
нощта, а след това спадна до 420 - 440 km/s. В момента тя е 
приблизително 450 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  в ди-
апазона между -9nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +4.5nT. 

Очаква се, че в рамките на 3-дневната прогноза (31 ав-
густ - 2 септември) скоростта на слънчевия вятър ще остане 
леко завишена и дори още малко ще нарасне като достигне 
500 - 550 km/s. Във връзка с това ще има предпоставки за 
значителна геомагнитна активност. Днес е възможна слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и 
на 2 септември ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена в средно планетарен мащаб. Имаше планетар-
но геомагнитно смущение снощи между 18 и 3 ч българско 
време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена 
вчера сутринта между 9 и 12 ч.

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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре тя ще е между смутена и активна../../PDF/SW-Warning.
pdf, а на 2 септември - между спокойна и активна. Вероятност-
та за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за днес 
е 25%, за утре е 20%, а за 2 септември тя е 15%. Вероятността 
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за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес 
и за утре е по 5% на ден, а за 2 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (31 август - 2 септември) 
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-31 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

1 септември 2016 г /13 ч 0 мин: Нова голяма група петна 
(AR12585). Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше едно слабо изригване с мощностен показател в 
новата активна област AR12585 (2585). Неговият максимум бе 
достигнат в снощи в 23 ч 10 мин българско време. Базисното“ 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е 
около B3-B4. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани и една нова 
групи петна. Преобладава петнообразуването в северното 
полукълбо. Там са групите петна 2583 и намиращата се близо 
до североизточния лимб нова голяма група 2585. Нейната 
площ е около 250 милионни части от слънчевия диск. Освен 
това западно от нея и близо до централния видим слънчев 
меридиан през последните часове се е появила нова малка 
група петна, която все още няма официален номер. На юг от 
екватора са групите петна 2580 и 2584 (регистрирана през 
последното денонощие). Областта 2583 има слаб потенциал  
за едно изригване със средна мощност (клас M1.0-M4.9). 
Засега магнитната структура на новата област 2585 все още 
не се е разкрива добре за наблюдателите от Земята. Може 
обаче отсега да се предположи, че тя също е потенциален 
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източник на изригвания от клас M. Няма потенциални из-
точници за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Групата петна AR12585 (2585) на 1 септември
2016 г (SDO/HMI)

 

Слънчевият диск на 1 септември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 91 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 81 
(по данни от 19 наблюдения ). Волфовото число е около 60. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 95. 

Слънчевата активност днес, утре и на 3 септември ще бъде 
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен 
клас M е по 10% на ден за днес и 3 септември и 20% - за 
утре. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и 
за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един 
от трите дни (1, 2 и 3 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 3 септември ще е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона 400 - 470 km/s. В момента тя е приблизител-
но 410 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 
-9nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +3nT. 
Тази смутена обстановка в близкото до Земята междупланет-
но пространство създаде условия за планетарно геомагнитно 
смущение, а тази сутрин - и за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Поради очаквания почти непрекъснат CH HSS- ефект, при-
чинен от приекваториалните зони на слънчевите коронални 
дупки CH10 и CH11 днес, утре и на 3 септември скоростта 
на слънчевия вятър ще остане умерено завишена. Ето защо 
утре и на 3 септември ще има условия за планетарни геомаг-
нитни смущения. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена и  активна, като днес между 3 и 9 ч българско 
време беше смутена в средно планетарен мащаб (Kp=4), 
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а между 9 ч и 12 ч достигна до ниво на слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над полярните 
и субполярни райони на Земята е регистрирана аврорална 
активност. Над България геомагнитната обстановка остана 
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 
активна../../PDF/SW-Warning.pdf, а на 3 септември - между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини (К=4) за утре и за 3 септември е по 15% 
на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) за утре и за 3 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-01 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

2 септември 2016 г /13 ч 30 мин: Планетарна геомагнитна 
буря със средна мощност (Kp=6; G2) и полярни сияния

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше две-три суб-изригвания от мощностния 
клас B, а „базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток е 
около B4. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.
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На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Преобладава 
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 
петна 2583, 2585 и ново регистрираната 2586. На юг остана 
само групата 2580, която е вече близо до западния лимб. Дру-
гата група на юг от екватора - 2584 вече загуби своите петна 
и се превърна във факелно поле. Областта 2583, която е също 
близо до западния лимб има слаб потенциал за едно изриг-
ване със средна мощност (клас M1.0-M4.9). Въпреки доста 
голямата си площ (500 - 550 милионни части от слънчевия 
диск) групата петна 2585 (магнитен клас „бета“)не показва 
някаква значителна еруптивна активност. (В предвид на ней-
ните размери обаче и възможността да премине в по-висок 
магнитен клас тя също може да се разглежда като възможен 
източник на изригвания от клас M.) Няма потенциални из-
точници за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Групата петна AR12585 (2585) на 2 септември
2016 г (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 2 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 70 
(по данни от 18 наблюдения ). Волфовото число е около 55. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 96. 

Слънчевата активност днес, утре и на 4 септември ще бъде 
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 около и под 1% 
за всеки един от трите дни (2, 3 и 4 септември). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и  на 4 септември ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
под влияние CH HSS- ефект, свързан със слънчевата коро-
нална дупка CH10 (а вероятно частично и с CH11) нарасна 
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до 600 - 620 km/s. В момента тя е приблизително 605 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8nT и +8nT. В 
момента Bz е приблизително равна на +1.5nT. Тази активна 
обстановка в близкото до Земята междупланетно простран-
ство създаде условия за планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***).

Поради очаквания почти непрекъснат CH HSS- ефект, при-
чинен от приекваториалните зони на слънчевите коронални 
дупки CH10 и CH11 днес, утре и на 4 септември скоростта 
на слънчевия вятър ще остане доста висока. Ето защо утре и 
на 4 септември ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения. (Не бива съвсем да се изключват обаче и слаби 
или средни планетарни геомагнитни бури (Kp=5 или 6; G1 
или G2) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена и активна, като в продължение на 9 часа меж-
ду 0 и 9 ч българско време достигна до ниво на планетарна 
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). 
Над полярните и субполярни райони на Земята е регистрирана 
аврорална активност. Над България геомагнитната обстанов-
ка достигна на три пъти до смутени нива (за Панагюрище 
K=4) - вчера в интервалите 15 – 18 ч, 21 – 24 ч и днес късно 
през нощта и призори в интервала 3 – 6 ч българско време.
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над
Аляска на 1 септември 2016 г (снимка: Ян Джонсън)

(solarham.net)

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

Утре и на 4 септември геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и активна../../PDF/SW-Warning.pdf. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) 
за утре и за 4 септември е по 15% на ден. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за утре и за 
4 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-02 /13 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)
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3 септември 2016 г /12 ч 45 мин: Геомагнитната активност 
е значително по-висока от очакваната: Планетарна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас B, а „базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток е 
около B4. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна (2581 (залязва-
ща и реактивирана?), 2585 и 2586). Всички те са в северното 
полукълбо. Главният петнообразувателен център е групата 
петна 2585. Общата площ е около 450 - 500 милионни части 
от слънчевия диск. Магнитният й клас е „бета-гама“. Това 
я прави значителен потенциален източник за изригвания от 
средния мощностен клас M. От друга страна областта 2586 
е на път да изгуби всички свои петна и да се превърне във 
факелно поле. Няма потенциални източници за големи изриг-
вания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Групата петна AR12585 (2585) на 3 септември
2016 г (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 3 септември 2016г (SDO)

Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 65 
(по данни от 10 наблюдения ). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 97. 

Слънчевата активност днес, утре и на 5 септември ще бъде 
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 около и под 1% 
за всеки един от трите дни (3, 4 и 5 септември). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и  на 5 септември ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
под влияние CH HSS-ефект, свързан със слънчевата коронал-
на дупка CH10 и с CH11 остана висока, надхвърляйки 600 
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km/s, а на моменти достигаше и 670 - 680 km/s. В момента 
тя е приблизително 655 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  в 
диапазона между -8nT и +8nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -3.5nT. Тази активна обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство създаде условия за планетарна 
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***).

Поради очаквания почти непрекъснат CH HSS- ефект, при-
чинен от приекваториалните зони на слънчевите коронални 
дупки CH10 и CH11 днес, утре и на 5 септември скоростта 
на слънчевия вятър ще остане около и над 600 km/s. Ето 
защо утре и на 5 септември ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4) (а твърде вероятно и за слаби 
или средни планетарни геомагнитни бури (Kp=5 или 6; G1 
или G2) (***!!!***)).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена и  активна, като днес призори между 6 и 9 ч 
българско време достигна до ниво на планетарна геомагнитна 
буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***), а през нощта 
между 0 и 3 ч и днес между 9 и 12 ч имаше слаба планетар-
на геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над полярните 
и субполярни райони на Земята е регистрирана аврорална 
активност. Над България геомагнитната обстановка беше 
смутена (за станция Панагюрище K=4) вчера между 18 и 21 
ч и след това днес сутринта между 6 и 12 ч.
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Аляска на 2 сеп-
тември 2016 г (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 5 септември геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини (К=4) за утре и за 5 септември 
е по 15% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) за утре и за 5 септември е около и под 
1%. (Възможно е обаче в предвид на очакваната висока ско-
рост на слънчевия вятър нивото на геомагнитната активност 
да се окаже отново по-високо от прогнозираното.)

В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-03 /12 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)
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4 септември 2016 г /9 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е около и над 700 km/s. Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 2-3 суб-изригвания в ниската част на  
B-диапазона. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
през последните часове е около B2-B3. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна (2585 и 
2586). И двете са в северното полукълбо. Общата площ на 
групата петна 2585 е  приблизително 600 милионни части 
от слънчевия диск. По-големите петна са с полусенки, а  
магнитният клас е „бета-гама“. Това прави областта 2585 
значителен потенциален източник за изригвания от средния 
мощностен клас M. Засега обаче тя е почти спокойна. Групата 
петна 2586 едва се вижда в западната част на слънчевия диск. 
Няма потенциални източници за големи изригвания от клас 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 4 септември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 70 (по 
данни обаче само от 1 наблюдение). Волфовото число е около 
30-35. Слънчевият радио индекс F10.7 e 99. 

Слънчевата активност днес, утре и на 6 септември ще бъде 
между много ниска и 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (4, 5 
и 6 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 6 
септември ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
под влияние CH HSS- ефект, свързан със слънчевата коронал-
на дупка CH10 и с CH11 остана висока. Тя се колебаеше в 
диапазона 670 - 720 km/s. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 695 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  
в диапазона между -5nT и +2nT като преобладаваха отрица-
телните стойности (Bz с ориентация на юг). В момента Bz 
е приблизително равна на +0.5nT. Тази активна обстановка 
в близкото до Земята междупланетно пространство създаде 
условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***).

И през следващите три дни скоростта на слънчевия вятър 
ще остане висока, но с тенденция към бавно спадане. Поради 
това все още ще има значителна геомагнитна активност. Тя 
обаче постепенно ще спада. Утре ще има условия за пла-
нетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 6 септември се 
очакват предимно местни геомагнитни смущения, но не са 
изключени и планетарни такива.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена и  активна. Вчера между 9 и 12 ч, а след това 
през нощта между 0 и 6 ч българско време имаше слаба  
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над 
България геомагнитната обстановка беше смутена (за станция 
Панагюрище K=4) снощи между 0 и 3 ч.

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 
активна../../PDF/SW-Warning.pdf, а на 6 септември - между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини (К=4) за утре и за 6 септември е по 15% 
на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) за утре и за 6 септември е около и под 1%. (Все 
още е възможно обаче в предвид на очакваната висока скорост 
на слънчевия вятър нивото на геомагнитната активност да се 
окаже малко по-високо от прогнозираното.)

В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-04 /9 ч 45 мин (UT = 6 ч 45 мин)

5 септември 2016 г /12 ч 15 мин: Скоростта на слънче-
вия вятър е около и над 600 km/s. Геомагнитната обстановка 
продължава да е активна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше едно ~B9.5 изригвания в областта 2585. 
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То достига максимума си вчера вечерта около 21 ч 20 мин бъл-
гарско време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
през последните часове е около B1.5-B2. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2585. Тя е 
в северното полукълбо и е вече близо до центъра на слънчевия 
диск. Общата площ е приблизително 550 милионни части от 
слънчевия диск. През изминалото денонощие тя отслабна в 
своята средна част, но магнитният клас си остава „бета-гама“. 
Ето защо областта 2585 е значителен потенциален източник 
за изригвания от средния мощностен клас M. Групата петна 
2586, както и регистрираната вчера 2587 вече изгубиха своите 
петна и вече са само факелни полета. Няма потенциални из-
точници за големи изригвания от клас X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 5 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 59 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 28 
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(по данни от 7 наблюдение). Волфовото число е около 18. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95. 

Слънчевата активност днес, утре и на 7 септември ще бъде 
между много ниска и 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (5, 6 
и 7 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 7 
септември ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
щие под влияние CH HSS- ефект, свързан със слънчевата 
коронална дупка CH10 и с CH11 все още остава висока. Тя 
беше в диапазона 570 - 680 km/s с тенденция към спадане. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 570 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT 
и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +1nT. Тази 
активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство създаде условия за значителна геомагнитна 
активност, включително и слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес и през следващите два дни (6 и 7 септември) ско-
ростта на слънчевия вятър ще остава все още висока, но 
тенденцията към нейното спадане ще продължи. Ето защо 
геомагнитната активност особено днес и утре ще е все още 
значителна и ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). На 7 септември се очаква да има местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена и  активна. Снощи между 21 и 24 ч българско 
време имаше слаба  планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
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(***!!!***). По същото време над България геомагнитната 
обстановка беше смутена (за станция Панагюрище K=4). Над 
полярните и субполярни райони на Земята е наблюдавана 
аврорална активност.

 

Атмосферно сияние над провинция Алберта (Канада)
на 4 септември 2016 г (снимка: Ричард Дънстън;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 ак-
тивна, утре- между спокойна и активна../../PDF/SW-Warning.
pdf, а на 7 септември - между спокойна и смутена. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за 
утре и за 7 септември е по 15% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес е 5%, а за 
утре и за 7 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-05 /12 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/08/29 - 2016/09/05)

Волфовото число за седмицата 22 - 28 август 2016 г е 
W=28+10/-8; по новата система е Wn=44+17/-12)

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 много ниска.  

Петнообразувателната активност до 1 септември  ще бъде 
умерена, а след това до края на седмицата - ниска. Прогно-
зираните стойности на Волфовото число са в границите от 
10 до 30. Стойностите на новото Международно число на 
слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният 
американски петнообразувателен индекс (Боулдърското чис-
ло) е близък по стойност до новото Международно число на 
слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
на 29 и 30 август.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е между пренебрежима 
и много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена през по-голямата част от седмица-
та. Геомагнитна активност се очаква на 20-30 август поради 
влияние на високоскоростен слънчев вятър ( CH HSS-ефект), 
свързан със слънчевата коронална дупка CH09. Вероятността 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)на 29 и 30 
август е 20%.

От 26 август Земята се намира в сектор на междупла-
нетното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следвашата 
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секторна граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече 
на 29 август. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (29 август - 24 сеп-
тември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ни-
ска през целия времеви интервал 29 август - 24 септември. 
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M 
е между много ниска и ниска. Планетарни геомагнитни сму-
щения (Kp=4) и (евентуално) слаби планетарни геомагнитни 
бури (Кp=5), свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви 
коронални дупки са възможни в интервалите 29 август - 12 
септември, 13 - 14 септември, на 17 септември и 19 - 21 сеп-
тември. През останалите дни геомагнитната обстановка ще 
е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-08-29 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

6 септември 2016 г /11 ч 15 мин: Геомагнитната активност 
постепенно затихва. Кратка слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше едно ~B6 изригвания в областта 2585. 
То достига максимума си вчера по обяд около 12 ч 15 мин 
българско време. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток през последните часове е около B1.5. Вчера по обяд 
близо до централния меридиан на слънчевия диск избухна 
протуберанс, но това не доведе до изхвърляне на вещество 
(CME) тъй като почти цялото вещество беше реабсорбира-
но обратно в атмосферата а Слънцето. Не са наблюдавани 
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изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск се вижда групата петна 2585, както и 

едно малко единично петно, разположено северозападно от 
нея. И двете са в северното полукълбо. Областта 2585 вече е 
почти в  центъра на слънчевия диск. Общата площ на петната 
в нея спадна до около 400-420 милионни части от слънчевия 
диск. През изминалото денонощие магнитната й структура 
загуби своята „гама“- компонента и магнитният й клас е вече 
„бета“. Засега областта 2585 си остава слаб потенциален из-
точник за изригвания от средния мощностен клас M. Няма 
потенциални източници за големи изригвания от клас X както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 6 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 22 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 30 (по 
данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 16 - 18. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 95. 
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Слънчевата активност днес, утре и на 8 септември 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (6, 7 
и 8 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 8 
септември ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
под влияние CH HSS- ефект, свързан със слънчевата коронал-
на дупка CH10 и частично с CH11 все още остава завишена. 
Тя беше в диапазона 500 - 600 km/s с тенденция към спадане. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
535 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT 
и +5nT . В момента Bz е приблизително равна на 0nT. Тази 
все още активна обстановка в близкото до Земята междуп-
ланетно пространство създаде условия за значителни прояви 
на геомагнитна активност, включително и слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес, утре и на 8 септември скоростта на слънчевия вятър 
ще продължи бавно да спада. Във връзка с това геомагнит-
ната активност постепенно ще стихва. Днес все още ще има 
условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре 
и на 8 септември проявите на геомагнитна активност ще бъ-
дат доста слаби. Те ще се изразяват предимно като местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната гео-
магнитна обстановка беше активна. Снощи между 21 и 24 ч 
българско време имаше кратка слаба планетарна геомагнитна 
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буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над България геомагнитната 
обстановка беше смутена (за станция Панагюрище K=4) 
вчера между 18 и 21 ч. Над полярните и субполярни райони 
на Земята е наблюдавана аврорална активност.

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 8 септември - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес е 15%, за утре е 5%, а за 8 септември тя е 10%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес, за утре и за 8 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-06 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

7 септември 2016 г /12 ч 30 мин: Ярко изхвърляне на 
коронална маса (CME) откъм обратната страна на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас B чийто източник беше областта 2585. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните часове е около  
B1.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

Вчера сутринта коронографът COR2 на борда на сондата 
STEREO-A регистрира ярко изхвърляне на коронална маса 
(CME) е непосредствено зад югозападния край на слънчевия 
диск, гледан от Земята. Явлението е заснето и от короногра-
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фите на борда на спътника SOHO. Движението на плазмения 
облак е насочено далеч встрани от посоката към Земята.

 

Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм
обратната на Слънцето на 6 септември 2016 г

(STEREO-A/COR2)

На слънчевия диск се виждат групата петна 2585, ново 
регистрираната 2588 и реактивираната 2586. Последната ще 
залезе зад западния край на слънчевия диск през следващите 
24 - 36 часа. И трите групи петна са в северното полукълбо. 
На юг от екватора почти на една хелиографска дължина с 
областта 2585 се вижда едно ново малко единично петно. 
Общата площ на петната в областта 2585 е около 400  мили-
онни части от слънчевия диск. През изминалото денонощие 
магнитната структура отново се усложни и магнитният клас 
е „бета-гама“. Тя остава потенциален източник за изригвания 
от средния мощностен клас M. Няма потенциални източници 
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за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.  

 

Слънчевият диск на 7 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 32 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 
(по данни от 19 наблюдения ). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92. 

Слънчевата активност днес, утре и на 9 септември ще бъде 
между много ниска и 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 (7, 8 
и 9 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 9 
септември ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
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беше в диапазона 470 - 580 km/s с тенденция към спадане. В 
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 470 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT 
и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -1nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи 
плавно да спада и на третия ден (9 септември) ще слезе в 
„спокойния“ диапазон около и под 400 km/s. Във връзка с това 
днес и утре са възможни местни геомагнитни смущения над 
отделни райони на Земята, а на 9 септември геомагнитната 
обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната гео-
магнитна обстановка беше смутена. Снощи между 21 и 24 ч 
българско време имаше планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4). Над България по същото време геомагнитната обста-
новка 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. 

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокой-
на и смутена, а на 9 септември та ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за днес е 
15%, а за утре и за 9 септември тя е по 10% на ден. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) 
за днес и за 9 септември е около и под 1%, а за утре тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
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радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-07 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

8 септември 2016 г /11 ч 0 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас B, чийто източник беше областта 2585. Едното от тях 
достигна мощностен показател ~ B9. Това стана тази сутрин 
около 7 ч 30 мин българско време. Средното ниво на слън-
чевия рентгенов поток през последните часове е около B1.5. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две регистрирани (2585 и 
2588) и една нова групи петна. И трите групи са в северното 
полукълбо. Общата площ на петната в областта 2585 е около 
400 - 450 милионни части от слънчевия диск. Въпреки, че 
областта 2585 е със сложна магнитна полярност (магнитният 
клас е „бета-гама“) градиентите (разликите в интензивност-
та) на магнитните полета между отделните части са слаби, 
което обуславя доста голямата устойчивост и отсъствието на 
значима еруптивна активност. Все пак областта 2585 остава 
потенциален източник за изригвания от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.  
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Слънчевият диск на 8 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 53 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 92. 

Слънчевата активност днес, утре и на 10 септември 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (8, 9 и 
10 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 10 
септември ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона 450 - 500 km/s без забележима възходяща 
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или низходяща тенденция. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 450 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в диапазона между -5nT и +4nT. В момента Bz е приблизи-
телно равна на -3nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър се очаква бавно да 
спада, а утре и на 10 септември тя ще слезе в „спокойния“  
диапазон около и под 400 km/s. Във връзка днес все още са 
възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а утре и 
на 10 септември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше смутена. Тази сутрин между 6 и 9 ч 
българско време имаше планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4). Над България вчера между 15 и 18 ч геомагнитната 
обстановка 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. 

Утре и на 10 септември геомагнитната обстановка ще е 
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини (К=4) за утре и за 10 септември е по 5% на ден. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) 
за днес е 5%, а за утре и за 10 септември тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
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2016-09-08 /11 ч 0 мин (UT = 8 ч 0 мин)

9 септември 2016 г /13 ч 45 мин: Почти спокойно „кос-
мическо време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше десетина суб-изригвания от мощностния 
клас B, чийто главен източник беше областта 2585. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове 
е около B1.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 регистрирани групи петна 
(2585, 2588 и ново регистрираната 2589) + една нова малка 
група. Всички те са в северното полукълбо. Общата площ 
на петната в областта 2585 е около 400 милионни части от 
слънчевия диск. Магнитният клас се трансформира в „бе-
та-делта“. Градиентите (разликите в интензивността) на 
магнитните полета между отделните части на областта 2585 
са слаби, което обуславя доста голямата устойчивост и от-
съствието на значима еруптивна активност. Все пак тя остава 
потенциален източник за изригвания от средния мощностен 
клас M. Областта 2588 е в процес на отслабване и разпадане. 
Няма потенциални източници за големи изригвания от клас 
X както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 9 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 78 (по 
данни от 17 наблюдения ). Волфовото число е около 50 - 55. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91. 

Слънчевата активност днес, утре и на 11 септември 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (9, 10 и 
11 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 11 
септември ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
щие беше в диапазона 400 - 450 km/s със слаба низходяща 
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тенденция. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
приблизително 400 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  в ди-
апазона между -4nT и +4nT . В момента Bz е приблизително 
равна на -1.5nT. 

Днес, утрe и на 11 септември скоростта на слънчевия вя-
тър ще бъде в „спокойния“ диапазон около и под 400 km/s. 
Възможни са по-значителни смущения на ММП поради бли-
зостта на Земята до хелиосферния токов слой. Във връзка с 
това са възможни местни геомагнитни смущения над отдел-
ни райони на Земята, но средно планетарната геомагнитна 
обстановка се очаква да бъде спокойна  за целия 3-дневен 
интервал (9 - 11 септември).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше спокойна в средно планетарен мащаб. 
Местни 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 11 септември геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини (К=4) за днес, за утре и за 11 
септември е по 15% на ден. Вероятността за слаба геомаг-
нитна буря на средни ширини (К=5) за днес за утре и за 11 
септември е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-09 /13 ч 45 мин (UT = 10 ч 45 мин)
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11 септември 2016 г /9 ч 30 мин: Очакват се планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4) днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 12-15 суб-изригвания от мощностния 
клас B, в това число и едно с мощностен показател ~ B9. Негов 
източник беше областта 2591, а максималната му фаза беше 
достигната снощи приблизително в 22 ч 20 мин българско 
време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.5-B1.7. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (2585, 2588, 
2589 и ново регистрираната 2591). Всички те са в северното 
полукълбо. Общата площ на петната в областта 2585 зна-
чително намаля през последното денонощие, особено във 
водещата част на групата. Тя е около 300 - 350  милионни 
части от слънчевия диск. Магнитният клас на областта 2585 
остава „бета-делта“. Тя се запазва като потенциален източник 
за изригвания от средния мощностен клас M. Друг по-слаб 
потенциален източник на М-клас изригвания е областта 2591. 
Областта 2590, която бе регистрирана по-предния ден изгуби 
своите петна и се превърна във факелно поле. Няма потен-
циални източници за големи изригвания от клас X както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 11 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е около 
65 (по наша груба оценка, тъй като към този момент все още 
няма публикувани данни от наблюдения ). Волфовото число 
е около 50. Слънчевият радио индекс F10.7 e 90. 

Слънчевата активност днес, утре и на 13 септември ще 
бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване 
от средния мощностен клас M е по 15% на ден за днес и утре 
и 10% за 13 септември. Вероятността за голямо изригване от 
клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за 
всеки един от трите дни (11, 12 и 13 септември). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре ще бъде 90, а на 13 септември ще е 
около 85. Очакваният спад на нивото на слънчевата активност 
за 13 септември е свързан със залеза на областта 2585.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон 340 - 400 km/s със слаба низхо-
дяща тенденция. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
приблизително 340 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в тесен 
диапазон между -3nT и +2nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +1.5nT. 

Днес до обяд  скоростта на слънчевия вятър ще бъде в 
„спокойния“  диапазон около и под 400 km/s. След обяд или 
привечер обаче Земята ще навлезе в зона с по-висока скорост 
на слънчевия вятър (до 550 km/s) и ще остане в нея до 13 сеп-
тември, когато ще започне да спада. Във връзка с това днес и 
утре е значителна вероятността за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). На 13 септември са възможни местни гео-
магнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна 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 спокой-
на и активна, а на 13 септември - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес е 15%, за утре е 20%, а за 13 септември тя е 
10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ши-
рини (К=5) за днес и утре е по 5% на ден, а за 13 септември 
е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-11 /9 ч 45 мин (UT = 6 ч 45 мин)
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14 септември 2016 г /11 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър достигна рекорден минимум (~ 260 km/s)!

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток са в 
рамките на B-диапазона. Средното му ниво през последните 
часове е около B1.5-B1.7. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна (2589, 2590 и 
2591). Всички те са в северното полукълбо. Тези области са 
относително стабилни или в процес на отслабване. Няма по-
тенциални източници за големи изригвания от мощностните 
класове M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 14 септември 2016 г (SDO)
Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият  
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Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 26 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 23 - 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 16 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (14, 15 и 16 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 16 септември ще е около 80. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
спадна до рекорден минимум в рамките на настоящия 24-ти 
цюрихски слънчев цикъл на Швабе-Волф. От около 300 km/s 
вчера сутринта тя спадна до ~ 260 km/s снощи към полунощ 
българско време, а след това слабо нарасна. В момента ско-
ростта на слънчевия вятър е приблизително 300 km/s. Вер-
тикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT и +5nT. 
В момента Bz е приблизително равна на +2nT. 

Днес и утре до ранния след обяд скоростта на слънчевия 
вятър ще остане ниска. Слабо нарастване на същата е въз-
можно след обяд или привечер. Леко завишената скорост на 
слънчевия вятър ще се запази и на третия ден (16 септември). 
Ето защо днес се очаква спокойна геомагнитна обстановка, 
а утре и на 16 септември са възможни  местни геомагнитни 
смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше спокойна. 

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

Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и 
на 16 септември - между спокойна и смутена. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) е по 10%, 
за всеки един от трите дни (14-16 септември). Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е по 5% 
на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-14 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

15 септември 2016 г /9 ч 0 мин: Местни геомагнитни 
смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 2 - 3 суб-изригвания от мощностния 
клас В. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.5 със слаба тенденция към 
нарастване. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 регистрирана (2589 и 2591) 
и една нова групи петна. Те са в северното полукълбо. Групата 
2589 е на северозападния край на слънчевия диск и видимо 
е силно отслабнала. Новата група петна е на североизточния 
край на слънчевия диск и както и групата 2591 едва се вижда. 
Няма потенциални източници за големи изригвания от мощ-
ностните класове M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 15 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е около 
25 (по наша предварителна оценка, тъй като все още няма 
официални данни от наблюдения). Волфовото число е около 
15. Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 17 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (15, 16 и 17 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 17 септември ще е около 85. 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
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щие беше в спокойния диапазон 300 - 350 km/s. В момента 
тя е приблизително 325 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -9nT и +7nT. По обща продължителност 
преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ори-
ентирана предимно на юг. В момента Bz е приблизително 
равна на -7.5nT. 

Днес, утре и на 17 септември Земята ще се движи през 
област, намираща се под влиянието на протяжна област с от-
рицателна полярност в южното полукълбо на Слънцето. Това 
ще създава предпоставки за слаба геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше спокойна. Местни геомагнитни сму-
щения имаше над отделни райони на Земята. Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 21 и 
24 ч българско време (за станция Панагюрище К=4).

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 16 септември - между спокойна и смутена. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) е по 10%, 
за всеки един от трите дни (15 - 17 септември). Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е по 5% 
на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-15 /9 ч 0 мин (UT = 6 ч 0 мин)
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16 септември 2016 г /21 ч 30 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е около 300 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 2 суб-изригвания от мощностния клас В. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 
часове е около B1.2-B1.3. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само регистрираната вчера 
малка група петна 2592 в северното полукълбо. Няма потен-
циални източници за големи изригвания от мощностните 
класове M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 16 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 13 (по данни 
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от 27 наблюдения). Волфовото число е около 11 - 12. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 18 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (16, 17 и 18 септември). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре ще е 85, а на 18 септември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон 280 - 320 km/s. В момента тя е 
приблизително 305 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -2nT и +5nT. Имаше обаче и едни кратък пик 
в отрицателната област от около -8nT снощи приблизително 
в 1 ч българско време. В момента Bz е приблизително равна 
на -2.5nT. 

Под влияние на две малки слънчеви коронални дупки с 
отрицателна полярност утре скоростта на слънчевия вятър 
ще бъде леко завишена. Ето защо утре са възможни местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. На 
18 септември обстановката в близкото до Земята междупла-
нетно пространство ще е спокойна и не се очаква значима 
геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше спокойна. Местни геомагнитни сму-
щения имаше над отделни райони на Земята. Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена днес между 12 и 15 
ч българско време (за станция Панагюрище К=4).
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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 
смутена, а на 18 септември тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за утре е 
10%, а за 18 септември тя е 5%. Вероятността за слаба гео-
магнитна буря на средни ширини (К=5) е 5% за утре и около 
и под 1% за 18 септември.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-16 /21 ч 30 мин (UT = 18 ч 30 мин)

17 септември 2016 г /8 ч 0 мин: Спокойно „космическо 
време“ 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас В. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.5. Не са наблюдавани изхвър-
ляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат регистрираната група петна 
2592 + едно ново единично петно източно от нея. И двете 
са в северното полукълбо. Няма потенциални източници за 
големи изригвания от мощностните класове M и X както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 17 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 23 - 24 (по 
наша предварителна оценка, тъй като все още няма публику-
вани данни от наблюдения). Волфовото число е около 11 - 12. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 19 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (17, 18 и 19 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 19 септември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон 280 - 330 km/s. В момента тя е 
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приблизително 295 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -3nT и +7nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -1nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междуп-
ланетно пространство ще бъде спокойна. На 19 септември 
Земята ще попадне в зоната на влияние на дълго живущата 
слънчева коронална дупка CH16. Скоростта на слънчевия 
вятър ще нарасне до 550 - 600 km/s. Ето защо за днес и утре 
се очаква спокойна геомагнитна обстановка, а на 19 септем-
ври ще има условия за слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше спокойна. Местни геомагнитни сму-
щения имаше над отделни райони на Земята. Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена днес между 12 и 15 ч 
българско време (за станция Панагюрище К=4) (За това вече 
беше съобщено в нашия редовен бюлетин за 16 септември 
от 21 ч 30 мин снощи ).

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 ще е спокойна, 
а на 19 септември тя ще е между смутена и слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за днес е 
10%, за утре е 5%, а за 19 септември тя е 35%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е около 
и под 1% за днес и утре, а за 19 септември тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-17 /8 ч 0 мин (UT = 8ч 0 мин)
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18 септември 2016 г /12 ч 45 мин: Днес „космическото 
време“ е спокойно. Утре - слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас В. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.2- B1.3. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат регистрираната група петна 
2592 + едно ново единично петно, разположено непосред-
ствено западно от нея. И двете са в северното полукълбо. 
Няма потенциални източници за големи изригвания от мощ-
ностните класове M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 18 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 14 (по данни от снощи). Новият  
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Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 33 (по данни 
от 9 наблюдения). Волфовото число е около 11 - 12. Слънче-
вият радио индекс F10.7 e 80. 

Слънчевата активност днес, утре и на 20 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (18, 19 и 20 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 20 септември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон 280 - 350 km/s с добре видима 
тенденция към нарастване. В момента тя е приблизително 
355 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT 
и +10nT. В момента Bz е приблизително равна на -2.5nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще бъде спокойна. Утре и на 20 септември 
Земята ще попадне в зоната на влияние на дълго живущата 
слънчева коронална дупка CH16, която е с отрицателна по-
лярност. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне до 550 - 
600 km/s. Ето защо за днес се очаква спокойна геомагнитна 
обстановка, а утре и на 19 септември ще има условия за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна 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 ще е спокойна, утре 
ще е между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***), а на 20 септември тя ще е между 
смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) 
(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини (К=4) за днес е 5%, за утре е 35%, а за 20 
септември тя е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (К=5) е около и под 1% за днес, а за утре 
и за 20 септември тя е по 10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-18 /12 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

19 септември 2016 г /14 ч 0 мин: В очакване на слаба 
геомагнитна  буря (Кp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 2 - 3 суб-изригвания от мощностния клас 
В. Най-значимото сред тях е с мощностен показател B6 То 
достигна своя максимум вчера в 14 ч 0 мин българско време. 
Негов източник беше областта 2592. „Базисното“ ниво на 
слънчевия рентгенов поток през последните часове е около  
B1.0-Б1.1. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 регистрирани групи петна 
(2592 и двете нови групи с номера 2593 и 2594). Едно малко 
единично петно се е появило южно от групата 2592. Всички 
групи петна са в северното полукълбо. Няма потенциални 
източници за големи изригвания от мощностните класове M 
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и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 19 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 62 (по данни 
от 20 наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият 
радиоиндекс F10.7 e 82. 

Слънчевата активност днес, утре и на 21 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (19, 20 и 21 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 21 септември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
щие беше почти постоянна - с много слаби колебания около 
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стойността 350 km/s. В момента тя е приблизително 345 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +5nT. В 
момента Bz е приблизително равна на -0.5nT.

Днес до след обяд обстановката в близкото до Земята 
междупланетно пространство ще бъде спокойна. След това 
се  очаква Земята ще попадне в зоната на влияние на  дълго 
живущата слънчева коронална дупка CH16, която е с отрица-
телна полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще нарасне 
до 550 - 600 km/s. Тази активна обстановка ще се запази и 
утре. Постепенното й успокояване се очаква на третия ден 
(21 септември). Ето защо за днес и утре ще има условия за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
На 21 септември са възможни планетарни геомагнитни сму-
щения (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна обстановка беше 
спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомагнитни 
смущения имаше над отделни райони на Земята. Над Бълга-
рия 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 ще е между спокойна 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре тя ще тя ще е между смутена и слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 21 септември - между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини (К=4) за днес е 35%, за утре тя е 40%, а 
за 21 септември е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) за днес и за утре е по 10% на 
ден, а за 21 септември тя е около и под 1%.
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В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-19 /14 ч 0 мин (UT = 11 ч 0 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/09/05 - 2016/09/12)

Волфовото число за седмицата  29 август - 4 септември 
2016 г е W=39+16/-11; по новата система е Wn=62+25/-20)

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 много ниска.  

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде 
между много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на 
Волфовото число са в границите от 10 до 30. Стойностите на 
новото Международно число на слънчевите петна са около 
1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразу-
вателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност 
до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде през цялата 
седмица (5 – 12 септември).

Потокът на слънчевите протони с  енергия около или по- 
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита  ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е между  пренебрежима 
и много ниска.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между смутена и активна на 5 и 6 септември, а след това до 
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края на седмицата тя ще е между спокойна и смутена. 
От 29 август Земята се намира в сектор на междупла-

нетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ Земята ще пресече 
на 7 септември. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (5 септември - 1 
октомври 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
през целия времеви интервал (5 септември - 1 октомври 2016 
г). Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M 
е между много ниска и ниска. Планетарни геомагнитни сму-
щения (Kp=4) и (евентуално) слаби планетарни геомагнитни 
бури (Кp=5), свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви 
коронални дупки са възможни в интервалите 5 - 6 септември, 
19 - 21 септември и 26 - 27 септември. Мощна геомагнитна 
активност (Kp=7), свързана с приекваториалната периферия 
на северната слънчева полярна коронална дупка е възможна 
в интервала 27 септември - 1 октомври. В интервалите 9 - 18 
септември и 22 - 25 септември геомагнитната обстановка ще 
е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-05 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

20 септември 2016 г /12 ч 30 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е над 650 km/s. Слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше десетина суб-изригвания от мощностния 
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клас В. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.5-B2.0. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна (2592, 2593 и 
новата 2595). Всички те са в северното полукълбо. Впечат-
ление прави  бързият растеж на новата област 2595. Засега 
няма потенциални източници за големи изригвания от мощ-
ностните класове M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 20 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 59 (по данни 
от 8 наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 22 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
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трите дни (20, 21 и 22 септември). Слънчевият радиоиндекс 
F10.7 утре и на 22 септември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH16 скорост-
та на слънчевия вятър през последното денонощие започна 
трайно да нараства и достигна тази сутрин стойност от почти 
700 km/s (CHHSS-ефект). В момента тя е приблизително 675 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в широк диапазон между 
-3nT и +18nT. В момента Bz е приблизително равна на 0nT. 
Високата скорост на слънчевия вятър създаде условия за  
слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5;G1) (***!!!***). 

Скоростта на слънчевия вятър ще остане висока днес и 
утре. Тя ще започне да намалява на 22 септември. Във връзка 
с това утре ще има условия за планетарни геомагнитни сму-
щения (Kp=4). На 22 септември  ще има местни геомагнитни 
смущения само над  отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна обстановка се 
активизира до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Кp=5; G1) (***!!!***).То беше достигнато късно през нощта 
между 3 и 6 ч българско време. Над България геомагнитната 
обстановка беше смутена вчера привечер между 18 и 21 ч.

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 
активна, а на 22 септември тя ще е между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за утре и за 22 септември е по 15% на ден. Вероятността 
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за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за утре и 
за 22 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-20 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

21 септември 2016 г /9 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е около 600 km/s, а планетарната геомагнитна е смутена

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше серия слабо изразени суб-изригвания от 
мощностния клас В на фона на „базисно“ ниво на слънчевия 
рентгенов поток от около B3. Техен източник е областта 2595, 
намираща се близо до западния край на слънчевия диск. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две регистрирани групи пет-
на (2593 и 2595) + едно ново единично петно, разположено 
непосредствено на изток от 2593. Всички те са в северното 
полукълбо. Областта (магнитен клас „бета“) продължи да 
укрепва. Тя обаче не би могла да бъде източник на значителни 
геоефективни явления, тъй като се намира близо до западния 
край на слънчевия диск и ще залезе през следващите 36 - 48 
часа. Засега няма потенциални източници за големи изриг-
вания от мощностните класове M и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

Боулдърското число е 32 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 57 
(по данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
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Слънчевият радио индекс F10.7 e 85.
   

 

Слънчевият диск на 21 септември 2016 г (SDO)

Слънчевата активност днес, утре и на 23 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (21, 22 и 23 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 23 септември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH16 скорост-
та на слънчевия вятър през последното денонощие остана 
висока (между 600 и 750 km/s) (CHHSS-ефект). Максимал-
ната стойност (~750 km/s) беше достигната вчера рано след 
обяд около 14 ч българско време. В момента скоростта на 
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слънчевия вятър е приблизително 610 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазон между -5nT и +8nT. В момента Bz 
е приблизително равна на -2.5nT. 

Скоростта на слънчевия вятър ще остане висока в рамките 
на 3-дневната прогноза (21 - 23 септември), но с тенденция 
към спадане. Ето защо днес все още ще има условия за плане-
тарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и на 23 септември 
геомагнитната активност ще се проявява (най-вероятно) като 
местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. 
Към края на третия ден (23 септември) е възможно ново слабо 
покачване на скоростта на слънчевия вятър. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена в средно планетарен мащаб. Планетарни гео-
магнитни смущения имаше вчера между 6 и 15 ч и тази нощ 
между 3 и 6 ч 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 е между спокойна и 
активна, а утре и на 23 септември тя ще е между спокойна и 
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини (К=4) за утре и за 23 септември е по 15% на ден. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 23 септември е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-21 /9 ч 0 мин (UT = 6 ч  0 мин)
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22 септември 2016 г /18 ч 15 мин: Няколко изригвания от 
клас C. Геомагнитната активност стихва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше няколко изригвания в мощностния диапазон 
C1.0-C6.0. Техни източници бяха групите петна 2593 и 2595. 
„Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.8-
B2.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат регистрираната група петна 
2593 и няколко нови петна, разположени непосредствено на 
изток от 2593. Последните изглежда принадлежат по-скоро 
към нова, нерегистрирана област, а не са част от 2593. И 
двете групи петна са в северното полукълбо. Областта 2595 
вече залезе и се намира непосредствено зад западния край 
на слънчевия диск. Засега няма потенциални източници за 
големи изригвания от мощностните класове M и X както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 22 септември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 35 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 34 (по данни 
от 21 наблюдения). Волфовото число е около 30. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 86. 

Слънчевата активност днес, утре и на 24 септември ще 
бъде между ниска и много ниска. Вероятността за изригване 
от средния мощностен клас M, за голямо изригване от клас 
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за 
всеки един от трите дни (22, 23 и 24 септември). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и на 24 септември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше все още завишена, но с тенденция към спадане. Ней-
ните стойности бяха в диапазона 440 - 550 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 495 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазон между -2nT и +5nT. В 
момента Bz е приблизително равна на +1.5nT. 

Скоростта на слънчевия вятър ще продължи да намалява 
в рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 септември). По-
ради това геомагнитната обстановка ще бъде сравнително 
спокойна. Ще има условия за местни геомагнитни смущения. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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.
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Днес, утре и на 24 септември геомагнитната обстановка 
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнит-
ни смущения на средни ширини (К=4) днес е 15%,  за утре 
е 25%, а за 24 септември тя е 10%.  Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес и  за 24 
септември 5%, а за утре тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-22 /18 ч 15 мин (UT = 15 ч 15 мин)

23 септември 2016 г /14 ч 0 мин: Четири слаби слънчеви 
изригвания. Геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Имаше общо 4 изригвания от слабия мощностен клас 
C. Техният източник беше намиращата се близо зад западния 
край на слънчевия диск активна област 2595. „Базисното“ 
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. Не са на-
блюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. По площ и 
брой преобладават петната в северното полукълбо. Там са 
групите петна 2593 и ново регистрираната 2596. В южното 
полукълбо е другата регистрирана през последните 24 часа 
група 2597. И трите области изглеждат магнитно стабилни. 
Засега няма потенциални източници за големи изригвания 
от мощностните класове M и X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.
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Слънчевият диск на 23 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 30 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 56 (по данни 
от 22 наблюдения). Волфовото число е около 30. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 85. 

Слънчевата активност днес, утре и на 25 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (23, 24 и 25 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще бъде около 85, а на 25 септември ще е около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
спадна от 450 km/s до около 350 km/s днес по обяд. В момента 
тя е приблизително 385 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше почти не-
прекъснато положителна и се колебаеше в диапазона между 
0 и +6nT. В момента Bz е приблизително равна на +2.5nT. 

Скоростта на слънчевия вятър днес и утре ще бъде в спо-
койния диапазон около и под 400 km/s. На третия ден (25 
септември) се очаква слабо покачване на същата. Поради 
това геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде предимно 
спокойна. Възможни са обаче местни геомагнитни смущения 
над някои райони на Земята.

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, утре и на 25 септември  геомагнитната обстановка 
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини (К=4) за днес и за 25 септември 
е по 15% на ден, а за утре тя е 10%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес, за утре и 
за 25 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
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радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-23 /14 ч 30 мин (UT = 11 ч 30 мин)

24 септември 2016 г / 9 ч 30 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания в мощностния 
диапазон B1.5-B6.0. „Базисното“ ниво на слънчевия рен-
тгенов поток през последните часове е около B1.4-B1.5. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 регистрирани групи петна. 
По площ и брой преобладават петната в северното полукълбо. 
Там са групите  петна 2593 и 2596. В южното полукълбо е 
групата 2597. И трите области са от магнитен клас „бета“. 
Областта 2596 е в процес на отслабване. Тя ще залезе зад 
западния лимб през следващите 24 - 36 часа. Областта 2597 
видимо нарасна през последното денонощие, но засега това 
не води до някаква по-значителна еруптивна активност в нея. 
Малко ново единично петно се забелязва в северозападната 
част на слънчевия диск. Засега няма потенциални източници 
за големи изригвания от мощностните класове M и X както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 24 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е около 50 (по 
наша предварителна оценка, тъй като все още няма публи-
кувани данни от наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 26 септември 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 около и под 1% за всеки един от 
трите дни (24, 25 и 26 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 26 септември ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
се колебаеше в спокойния диапазон 350 - 400 km/s. В момента 
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тя е приблизително 375 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше почти не-
прекъснато положителна и се колебаеше в диапазона между 
-1nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +4nT. 

Скоростта на слънчевия вятър днес ще бъде в спокойния 
диапазон около и под 400 km/s. Слабо активизиране се очаква 
утре във връзка с пресичане от Земята на секторна граница 
на ММП. На 26 септември нашата планета ще попадне в 
зоната на влияние на дълго живуща (рекурентна) слънчева 
активна област (CIR). Това ще създаде условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Кр=4) на 26 септември.

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 е спокойна, утре- 
между спокойна и смутена, а на 26 септември тя ще е между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини (К=4) за днес е 10%, за утре е 15%, а за 26 
септември тя ще е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) за днес, за утре и за 26 септем-
ври е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-24 /9 ч 45 мин (UT = 9 ч 4 5мик)
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25 септември 2016 г /14 ч 30 мин: Активната област 
AR12597 (2597) нараства. Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше  
много ниска. Имаше 7 - 8 суб-изригвания от мощностния 
клас B. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.4-B1.5. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. В северното 
полукълбо е залязващата на западния край на слънчевия 
диск група петна 2593. Южно от екватора  е групата 2597, 
която по площ и брой на петната е по-голямата от двете. 
През последното денонощие нейната магнитна структура 
се усложни и достигна до магнитен клас „бета-гама“. Засега 
няма потенциални източници за големи изригвания от мощ-
ностните класове M и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 25 септември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 28 (по данни 
от 20 наблюдения). Волфовото число е около 25. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 27 септември 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 около и под 1% за 
всеки един от трите дни (25, 26 и 27 септември). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре ще е около 90, а на 27 септември ще 
бъде 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
се колебаеше в спокойния диапазон 350 - 370 km/s. В момента 
тя е приблизително 350 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя днес 
призори и сутринта големи колебания в диапазона между 
-10nT и +10nT. Това стана в резултат от пресичането от Земята 
на секторна граница на ММП с преход „-/+“. В момента Bz е 
приблизително равна на +7.5nT. Пресичането на секторната 
граница на ММП и свързаните с това промени на Bz създадо-
ха условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) 
(***!!!***) днес по-рано сутринта. 

Скоростта на слънчевия вятър утре ще започне да расте 
под влияние на дълго живуща (рекурентна) приекваториална 
слънчева магнитна област (CIR). Ефектът от това ще про-
дължи и на 27 септември, но с тенденция към отслабване. 
Тази обстановка в близкото до Земята междупланетно прос-
транство ще създаде условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Кр=4) утре и на 27 септември.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се 
активизира в резултат от пресичането на Земята на секторна 
граница на ММП и днес между 6 и 9 ч българско време беше 
регистрирана слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***). Над България геомагнитната обстановка беше 
смутена (за станция Панагюрище K=4) снощи между 21 и 24 
ч и тази сутрин между 6 и 9 ч българско време.

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

Утре и на 27 септември геомагнитната обстановка ще 
е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини (К=4) за утре е 25%, а за 27 
септември тя ще е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) за утре и за 27 септември е по 
5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-25 /14 ч 30 мин (UT = 11 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/09/19 - 2016/09/26)

Волфовото число за седмицата 12 - 18 септември 2016 г е 
W=17+17/-10; по новата система е Wn=27+28/-15)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е много ниска. Вероятността 
за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
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ерупции е пренебрежима.  
Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде  

ниска. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в 
границите от 10 до 30. Стойностите на новото Международно 
число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съ-
ответният американски петнообразувателен индекс (Боулдър-
ското число) е близък по стойност до новото Международно 
число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде нисък през 
цялата седмица (19 - 26 септември).

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между смутена и активна на 5 и 6 септември, а след това до 
края на седмицата тя ще е между спокойна и смутена. 

От 15 септември Земята се намира в сектор на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Следващата 
секторна граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече 
на 25 септември. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (19 септември - 15 
октомври 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде много ниска през целия 
времеви интервал (19 септември - 15 октомври 2016 г). Ве-
роятността за изригвания от средния мощностен клас M, за 
голямо изригване от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е 
пренебрежима. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 ) 
и (евентуално) слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5), 
свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални 
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дупки са възможни в интервалите 19-21 септември и 2  -  5 
октомври. Мощна геомагнитна активност (Kp=6 или 7), свър-
зана с приекваториалната периферия на северната слънчева 
полярна коронална дупка е възможна в интервала 28 - 30 
септември. През останалото време геомагнитната обстановка 
ще е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-09-19 /20 ч 0 мин (UT = 17 h 0 min)

27 септември 2016 г /8 ч 30 мин: Геомагнитната и аврорал-
ната активност значително нарастват в рамките на 3-дневната 
прогноза (27 - 29 септември)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше голям брой (над 10) суб-изригвания от 
мощностния клас B. „Базисното“ ниво на слънчевия рен-
тгенов поток през последните часове е около B1.5-B1.7. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2597, която 
е в южното полукълбо. Нейният магнитен клас е „бета-гама“. 
Тя е слаб потенциален източник за изригвания от средния 
мощностен клас M, но до този момент почти е много слабо 
активна. Засега няма потенциални източници за големи из-
ригвания от мощностния клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

Обширна област, включваща двете коронални дупки CH19 
и CH20 се наблюдава  в северното полукълбо и приекватори-
алната зона на Слънцето. Тя е източник на високоскоростен 
слънчев вятър (до 750 - 800 km/s; CH HSS- ефект). През след-
ващите 3 - 4 дни ще бъде в геоефективна позиция, което ще 
предизвика значителна геомагнитна активност в интервала 
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28 - 30 септември. Ще има условя за планетарни геомагнитни 
бури със средна (Kp=6; G2) (***!!!***), а не е изключено и 
с голяма мощност (Kp=7;G3) (***!!!***). Ще има условия 
за мощна аврорална активност над полярните и субполярни 
райони на Земята. 

 

Слънчеви коронални дупки на 27 септември 2016 г (SDO/AIA)

 

Слънчевият диск на 27 септември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е около 25 (по 
наша предварителна груба оценка, тъй като до този момент 
няма публикувани данни от наблюдения). Волфовото число 
е около 20. Слънчевият радио индекс F10.7 e 87. 

Слънчевата активност днес, утре и на 29 септември 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 около и под 1% за всеки един от трите дни (27, 28 
и 29 септември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 
29 септември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на малка слънчева коронална дупка в западния 
край на слънчевия диск скоростта на слънчевия вятър през 
последното денонощие нарасна и достигна нива от 410 - 470 
km/s. В момента тя е приблизително 455 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
увеличи амплитудата на колебанията си и през последните 24 
часа те бяха в диапазона между -8nT и +8nT. Активизирането 
на обстановката в близкото до Земята междупланетно прос-
транство създаде условия за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***) късно през нощта и днес призори.

От утре и в продължение на следващите 3 - 4 дни в гео-
ефективна позиция ще бъде обширната област, включваща 
двете слънчеви коронални дупки CH19 и CH20. Скоростта 
на слънчевия вятър ще нарасне до 750 - 800 km/s. Във връзка 
с това утре и на 29 септември ще има условия за планетар-
ни геомагнитни бури със средна (Kp=6; G2) (***!!!***) и 
(твърде вероятно) с голяма мощност (Kp=7; G3) (***!!!***). 
Над полярните и субполярни райони на Земята се очаква 
аврорална активност.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
се активизира и днес призори между 3 и 6 ч българско вре-
ме беше регистрирана слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Над България по това време също има-
ше местна буря (за станция Панагюрище K=5). Над полярните 
райони на Земята беше наблюдавана аврорална активност.

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Аляска на 27 сеп-
тември 2016 г (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 29 септември геомагнитната обстановка ще 
е между активна и геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини (К=4) за утре и за 29 септември е 
по  25% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) за утре и за 29 септември е по 20% на 
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ден, а за буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7) 
е по 15% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-27 /8ч 30 мин (UT = 5 ч 30 мин)

28 септември 2016 г /9 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър надхвърли 650 km/s. Планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера сутринта областта 2597 генерира едно слабо 
изригване (~ C1.0), което достигна максимума си около 11 ч 
50 мин българско време. Имаше и няколко суб-изригвания от 
клас B. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.5. Не са наблюдавани изхвър-
ляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Вчера 
в югозападната част на слънчевия диск бяха наблюдавани 
две избухвания на протуберанси, но изхвърлените при тези 
явления плазмени облаци ще подминат Земята. 

На слънчевия диск се вижда само  групата петна 2597, 
която е в южното полукълбо. Тя изгуби „гама“-компонентата 
на магнитната си структура и сега магнитният клас е „бета“. 
2597 е слаб потенциален източник за изригвания от средния 
мощностен клас M, но до този момент е много слабо активна. 
Засега няма потенциални източници за големи изригвания 
от мощностния клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 28 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 21 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 25 
(по данни от 1 наблюдение). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 30 септември ще 
бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване 
от средния мощностен 

клас M е по 5% на ден за днес и утре, а за 30 септември 
е около и под 1% (поради залеза на областта 2597 на тази 
дата). 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 септември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще бъде около 85, а на 30 септември ще е около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на обширната област, включваща слънчевите 
коронални дупки CH19 и CH20 скоростта на слънчевия вя-
тър през последното денонощие нарасна и от 500 km/s вчера 
сутринта достигна до 680 - 690 km/s рано тази сутрин. В мо-
мента тя е приблизително 660 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя 
многобройни колебания в диапазона между -10nT и +10nT. 
Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство създаде условия за значителна геомагнитна ак-
тивност, включително и за планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***) вчера рано вечерта 
между 18 и 21 ч българско време.

Днес, утре и на 30 септември в геоефективна позиция ще 
бъде обширната област, включваща двете слънчеви коронални 
дупки CH19 и CH20. Скоростта на слънчевия вятър ще на-
расне още и ще надхвърли 700 km/s. Във връзка с това утре и 
на 30 септември ще има условия за планетарни геомагнитни 
бури със средна (Kp=6; G2) (***!!!***) и (твърде вероятно) 
с голяма мощност (Kp=7; G3 ) (***!!!***). Над полярните и 
субполярни райони на Земята се очаква аврорална активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се 
активизира допълнително и вчера рано вечерта между 18 и 21 
ч българско време достигна ниво на планетарна геомагнитна 
буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Над Бълга-
рия по това време геомагнитната обстановка 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.
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Днес, утре и на 30 септември геомагнитната обстановка 
ще е между активна и геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни сму-
щения на средни ширини (К=4) за утре и за 30 септември е 
по 40% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) за утре е 25%, а за 30 септември е 20%. 
Вероятността за буря със средна или голяма мощност (Kp=6 
или 7) на средни ширини за днес, утре и 30 септември е по 
10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 септември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-28 /10 ч 0 мин (UT = 7 ч 0 мин)

29 септември 2016 г /13 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър надхвърли 700 km/s. Планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от клас B, а те-
хен източник е областта 2597. Базисното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е около B1.5. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

Най-характерната наблюдавана структура на слънчевия 
диск в рентгенови и ултравиолетови лъчи през последните 
дни е огромният „клъстер“, включващ двете коронални дуп-
ки CH19 и CH20. Този район е източник на слънчев вятър 
с висока скорост (около 600 - 700 km/s; CH HSS - ефект) 
и представлява първоизточникът на високата геомагнитна 
активност през последните два дни.
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Слънчевите коронални дупки на 29 септември 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се вижда само  групата петна 2597, 
която е в южното полукълбо. Тя ще залезе зад западния лимб 
след около 36 - 48 часа. Магнитният й клас е „бета“. Няма 
потенциални източници за средни и големи изригвания от мо-
щностните класове М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 29 септември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 20 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 17 
(по данни от 13 наблюдение). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 1 октомври ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (29 и 
30 септември и 1 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре ще бъде 85, а  на 1 октомври ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на обширната област, включваща слънчевите 
коронални дупки CH19 и CH20 скоростта на слънчевия вятър 
през последното денонощие нарасна още малко и около полу-
нощ достигна 710 - 720 km/s. В момента тя е приблизително 
665 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания 
в диапазона между -8nT и +5nT. Активната обстановка в 
близкото до Земята междупланетно пространство продължи 
да поддържа условия за значителна геомагнитна активност, 
включително и за планетарна геомагнитна буря със средна 
мощност (Kp=6; G2) (***!!!***).

Днес, утре и на 1 октомври в геоефективна позиция ще 
продължи да бъде обширната област, включваща двете слън-
чеви коронални дупки CH19 и CH20. Очаква се скоростта 
на слънчевия вятър да достигне максималната си стойност 
(~ 750 - 800 km/s)днес, а след това да започне бавно да на-
малява, но оставайки висока. Във връзка с това днес и утре 
ще има условия за планетарни геомагнитни бури със средна 
(Kp=6; G2) (***!!!***) и (твърде вероятно) с голяма мощност 
(Kp=7; G3) (***!!!***). На 1 октомври ще има условия за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3) (***!!!***). 
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Над полярните и субполярни райони на Земята се очаква 
аврорална активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се 
активизира допълнително и вчера късно вечерта между 21 и 
24 ч българско време достигна ниво на планетарна геомаг-
нитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Над 
България беше регистрирана слаба местна буря (за станция 
Панагюрище K=5)между 21 и 24 ч българско време, а след 
това геомагнитни смущения (К=4)съответно снощи между 0 
и 3 ч и сутринта между 6 и 9 ч. Над полярните и субполярни 
райони на Земята бе наблюдавана аврорална активност.

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Исландия на 28 
септември 2016 г (снимка: Йон Диксон ; solarham.net )
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между активна и 
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***), 
утре - между смутена и геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***), а на 1 октомври - между смутена и 
слаба геомагнитна буря (Kp=5; G1). Вероятността за геомаг-
нитни смущения на средни ширини (К=4) за утре е 40%, а за 
1 октомври е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) за утре е 20%, а за 1 октомври е 15%. 
Вероятността за буря със средна или голяма мощност (Kp=6 
или 7) на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, а 
за 1 октомври е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (29 септември - 1 ок-
томври) потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде бли-
зък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е 
пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-29 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

30 септември 2016 г /12 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър почти достигна 800 km/s. Геомагнитната активност 
продължава

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов по-
ток бяха в рамките на B-диапазона, а неговото средно ниво 
през последните часове е около B2.0. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2597, 
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която е в южното полукълбо. Рано тази сутрин тя беше на 
западния край на слънчевия диск, но според най-последните 
наблюдения вече е залязла. Магнитният клас е „бета“. Няма 
потенциални източници за средни и големи изригвания от мо-
щностните класове М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 30 септември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 17 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд вече е 
0 (по данни от 13 наблюдение). Волфовото число е 0. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 2 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (30 
септември, 1 и 2 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 2 октомври ще е около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на обширната област, включваща слънчевите 
коронални дупки CH19 и CH20 скоростта на слънчевия вятър 
през последното денонощие беше около и над 700 km/s като 
на моменти за кратко достигна и стойност от 790 km/s. В 
момента тя е приблизително 685 km/s. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше 
в диапазона между -5nT и +3nT. По обща продължителност 
преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориен-
тирана по-често на юг. Активната обстановка в близкото до 
Земята междупланетно пространство продължи да поддържа 
условия за значителна геомагнитна активност, включително и 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес, утре и на 2 октомври в геоефективна позиция ще про-
дължи да бъде обширната област, включваща двете слънчеви 
коронални дупки CH19 и CH20. Скоростта на слънчевия вятър 
ще остане висока, но с тенденция към постепенно намалява-
не. Във връзка с това днес и утре ще има условия за планетар-
ни геомагнитни бури с малка или средна мощност(Kp=5 или 
6; бал G1 или G2) (***!!!***). На 2 октомври ще има условия 
за планетарни геомагнитни смущения, но е възможна и слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над по-
лярните и субполярни райони на Земята се очаква аврорална 
активност.../../PDF/SW-Warning.pdf

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и вчера между 9 и 15 ч и след това рано вечер-
та между 18 и 21 ч българско време достигна ниво на слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над 
България вчера между 18 и 21 ч беше регистрирана слаба 
местна буря (за станция Панагюрище K=5). Над полярните 



825

и субполярни райони на Земята бе наблюдавана аврорална 
активност.  

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Аляска на 29 сеп-
тември 2016 г (снимка: Сеан Курдзиолек; 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 активна и 
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***), 
утре - между активна и слаба геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***), а на 2 октомври - между смутена и активна. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) 
за утре е 35%, а за 2 октомври е 30%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за утре е 15%, а за 
2 октомври е 10%. Вероятността за буря със средна мощност 
(Kp=6)на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 2 
октомври е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (30 септември - 2 ок-
томври) потокът на слънчевите протони с висока енергия 
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(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде бли-
зък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е 
пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-09-30 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

1 октомври 2016 г /13 ч 15 мин: Слънчевият диск е без 
петна. Скоростта на слънчевия вятър остава висока

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен, а неговото 
средно ниво през последните часове е около B1.0-B1.2. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 1 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 9 наблюдение). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 3 октомври ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (1, 2 
и 3 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 3 
октомври ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на обширната област, включваща слънчевите 
коронални дупки CH19 и CH20 скоростта на слънчевия вятър 
през последното денонощие беше все още висока (500 - 700 
km/s). В момента тя е  приблизително 535 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше в диапазона между -5nT и +3nT. Високата скорост 
на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно 
пространство продължи да поддържа условия за значителна 
геомагнитна активност, включително и за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Днес, утре и на 3 октомври в геоефективна позиция ще 
продължи да бъде обширната област, включваща двете 
слънчеви коронални дупки CH19 и CH20. Влиянието обаче 
постепенно ще отслабва. Във връзка с това днес ще има 
условия за планетарна геомагнитна бури с малка мощност 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и на 3 октомври ще има условия 
за планетарни геомагнитни смущения, но не се изключва и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и вчера вечерта между 21 и 24 ч българско 
време достигна ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Над България по същото време беше 
регистрирано местно геомагнитно смущение (за станция 
Панагюрище K=4).

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 
активна, а на 3 октомври - между спокойна и активна. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за 
утре и за 3 октомври е по 25% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за утре е 10%, а 
за 3 октомври е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 октомври) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-01 /13 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

2 октомври 2016 г /16 ч 0 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Слънчевият рентгенов поток се колебае много слабо, а него-
вото средно ниво през последните часове е около B1.0-B1.3. 
Вчера призори в североизточната част на слънчевия диск е 
наблюдавано изхвърляне на коронална маса (CME), което 
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е причинено от избухване на протуберанс. Движението на 
плазмения облак е насочено предимно на североизток спрямо 
посоката към Земята. Възможно е обаче той да засегне зем-
ната магнитосфера с периферията си. Дали това ще се случи 
ще стане ясно през следващите часове.

 

Избухване на протуберанс на 01 октомври 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се вижда малка група петна близо до 
североизточния лимб. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 8 (по 
данни от 17 наблюдение). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 81. 

Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 8 (по 
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данни от 17 наблюдение). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 81. 

Слънчевата активност днес, утре и на 4 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (2, 3 и 
4 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 80, 
а на 4 октомври ще е около 85.

 

Слънчевият диск на 02 октомври 2016 г (SDO)

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на обширната област, включваща слънчеви-
те коронални дупки CH19 и CH20 скоростта на слънчевия 
вятър през последното денонощие беше все още завишена 
(480 - 550 km/s), но с тенденция към спадане. В момента тя е 
приблизително 485 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -6nT и +3nT. 

Днес, утре и на 4 октомври скоростта на слънчевия вя-
тър все още ще бъде завишена. Тя обаче постепенно ще 
спада,приближавайки се към спокойния диапазон около и под 
400 km/s. И през трите дни ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4), но геомагнитната обстановка 
постепенно ще се успокоява.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше между смутена и активна. Вчера  вечерта  между 18 и 
24 ч българско време имаше планетарно геомагнитно смуще-
ние (Kp=4). Над България  геомагнитната обстановка беше 
смутена снощи между 21 и 3 ч (за станция Панагюрище K=4).

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

Утре и на 4 октомври геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини (К=4) за утре и за 4 октомври 
е по 20% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) за днес е 10%, а за утре и за 4 октомври 
е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 октомври) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-02 /16 ч 0 мин (UT = 13 ч 0 мин)
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3 октомври 2016 г /8 ч 45 мин: Утре до Земята ще достигне 
периферията на изхвърлен на 1 октомври от Слънцето облак 
коронална маса (CME)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Слънчевият рентгенов поток се колебае слабо, а неговото 
средно ниво през последните часове е около B2. Регистрира-
ното на 1 октомври изхвърляне на коронална маса (CME), за 
което съобщихме във вчерашния бюлетин най-вероятно ще 
достигне с периферията си Земята утре (4 октомври). Очаква 
се това да стане след обяд или привечер и да предизвика слаба 
геомагнитна активност.

На слънчевия диск се вижда регистрираната вчера малка 
група петна 2598. Тя е в северното полукълбо. Друга значи-
телно по-голяма нова група петна се вижда от няколко часа 
на югоизточния лимб на Слънцето. Тя все още няма номер. 
Засега няма потенциални източници за средни и големи из-
ригвания от мощностните класове М и X както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Нова активна област на югоизточния край на 
слънчевия диск (10 октомври 2016г; SDO)
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Слънчевият диск на 03 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е около 
25 (по наша предварителна оценка). Волфовото число е около 
25. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 5 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (3, 4 
и 5 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 5 
октомври ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на обширната област, включваща слънчевите 
коронални дупки CH19 и CH20 скоростта на слънчевия вятър 
през последното денонощие беше все още завишена (480 - 520 
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km/s) (CH HSS-ефект). В момента тя е приблизително 490 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -3nT и +3nT. 

Днес все още скоростта на слънчевия вятър ще остане 
слабо завишена поради все още действащия CH HSS-ефект, 
свързан с короналната дупка CH20. Утре до Земята се очак-
ва да достигне периферията на изхвърлен на 1 октомври от 
Слънцето плазмен облак (CME) Обстановката в близкото до 
Земята междупланетно пространство ще се поуспокои на 5 
октомври. Във връзка с тези обстоятелства днес и утре ще 
има условия за планетарни геомагнитни смущения (Кp=5). 
На 5 октомври се очакват местни геомагнитни смущения над 
отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се 
активизира и отново достигна до ниво на слаба планетарна 
геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***) снощи между 21 и 
24 ч българско време. Над България  геомагнитната обстанов-
ка беше смутена вчера след обяд  между 15 и 18 ч и снощи 
между 21 и 24 ч (за станция Панагюрище K=4).

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 спокой-
на и активна, а на 5 октомври - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
(К=4) за днес и утре е по 20% на ден, а за 5 октомври е 10%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес и утре е по 5% на ден, а за 5 октомври е около 
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и под 1%. 
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 октомври) потокът 

на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-03 /8 ч 45 мин (UT = 5 ч 45 мин)

4 октомври 2016 г /22 ч 45 мин: До Земята достигна 
плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 1 октомври. Слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Имаше няколко суб-изригвания от мощностния клас B. Сред-
но ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2-B.2.3. През 
последното денонощие не са регистрирани нови изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат двете групи петна 2598 и 
2599. Първата е в северното полукълбо, а втората, която е 
по-голямата от двете, е в южното полукълбо на Слънцето. 
Тъй като областта 2599 е все още близо до източния край на 
диска, нейната магнитна структура не се вижда добре. Засега 
няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.
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Слънчевият диск на 4 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е около 
43 (по данни от 29 наблюдения). Волфовото число е около 
30. Слънчевият радио индекс F10.7 e 88. 

Слънчевата активност днес, утре и на 6 октомври ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (4, 5 
и 6 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 6 
октомври ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под комбинираното влияние на обширната област, включ-
ваща слънчевите коронални дупки CH19 и CH20 и достигна-
лият днес призори до Земята  плазмен облак, изхвърлен от 
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Слънцето на 1 октомври, скоростта на слънчевия вятър през 
последното денонощие беше сравнително висока (500 - 600 
km/s). В момента тя е приблизително 520 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  
беше в диапазона между -6nT и +6nT. Тази обстановка и най-
вече високата скорост на слънчевия вятър създадоха условия 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***).

Утре и на 6 октомври скоростта на слънчевия вятър посте-
пенно ще спада, а геомагнитната обстановка ще се успокоява.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и за пореден път през последните дни достигна 
до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) 
(***!!!***) тази сутрин между 6 и 9 ч българско време. Над 
България геомагнитната обстановка беше смутена днес след 
обяд между 15 и 18 ч и снощи между 21 и 24 ч (за станция 
Панагюрище K=4).

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 6 октомври - предимно спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за утре и 
за 6 октомври е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомаг-
нитна буря на средни ширини (К=5) за утре и за 6 октомври 
е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 октомври) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-04 /22 ч 45 мин (UT = 19 ч 45 мин)
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6 октомври 2016 г /14 ч 15 мин: Местни геомагнитни 
смущения и бури

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха слаби и в 
рамките на B-диапазона. Средното ниво на последния е около 
B2.0. През последното денонощие не са регистрирани нови 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат двете регистрирани гру-
пи петна 2598 в северното и 2599 - в южното полукълбо. 
На североизточния край на слънчевия диск се вижда нова, 
нерегистрирана група петна. Благодарение на групата 2599 
по обща площ преобладават петната в южното полукълбо. 
Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 6 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 60 (по данни 
от 22 наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 99. 

Слънчевата активност днес, утре и на 8 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (6, 7 
и 8 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 8 
октомври ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона 400 - 500 km/s с тенденция към спадане. В 
момента тя е приблизително 430 km/s. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше 
в диапазона между -3nT и +3nT. В момента тя е +2.5nT.

Днес, утре и на 8 октомври скоростта на слънчевия вятър 
ще продължи да спада и ще слезе в спокойния диапазон около 
и под 400 km/s. Във връзка с това днес и утре ще има условия 
за местни геомагнитни смущения и бури, а на 8 октомври 
геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб, но над отделни 
райони на земята имаше местни геомагнитни смущения или 
бури (Kp=4 или 5) 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 и утре геомагнитната обстановка ще е между  спо-
койна и смутена, а на 8 октомври - предимно спокойна. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) 
за днес и за утре е по 10% на ден, а за 8 октомври тя е 5%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес и за утре е по 5% на ден, а за 8 октомври тя е 
около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 октомври) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-06 /14 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

7 октомври 2016 г /14 ч 30 мин: Спокойни слънчеви петна 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха незначител-
ни и в рамките на B-диапазона. Средното ниво на последния 
е около B2.0. През последното денонощие не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В северното 
полукълбо са групите 2598 и новата 2600. В южното полукъл-
бо е групата петна 2599. По площ на петната тя превъзхожда 
двете групи в северното полукълбо. И трите номерирани 
области са магнитно спокойни. Няма потенциални източници 
за средни и големи изригвания от мощностните класове М и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 7 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 61 (по данни 
от 8 наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 102. 

Слънчевата активност днес, утре и на 9 октомври ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М 
ще е по 5% 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 (7, 8 и 9 октомври). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре ще е приблизително 100, а на 9 октомври 
ще е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона 400 - 450 km/s. В момента тя е приблизи-
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телно 425 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между 
-4nT и +4nT. В момента тя е +3nT.

Днес, утре и на 9 октомври параметрите на слънчевия 
вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат близки до 
спокойните си нива. Ето защо не се очаква някаква забеле-
жима слънчева активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб, но над отделни 
райони на земята имаше местни геомагнитни смущения или 
бури (Kp=4 или 5) Над България  геомагнитната обстановка 
беше смутена вчера рано вечерта между 18 и 21 ч българско 
време.

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

Днес и утре и на 9 октомври геомагнитната обстановка 
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини (К=4) за днес и за утре е по 5% на ден, а 
за 9 октомври тя е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) е около и под 1% за всеки един 
от трите дни (7, 8 и 9 октомври). 

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 октомври) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-07 /14 ч 30 мин (UT = 11 ч 30 мин)
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8 октомври 2016 г /12 ч 0 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Имаше 2 - 3 суб-изригвания от мощностния клас B. Сред-
ното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2-B3. Не 
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В северното 
полукълбо са групите 2598 и 2600. В южното полукълбо е 
групата петна 2599. По площ на петната тя превъзхожда двете 
групи в северното полукълбо. Групата 2599 загуби част от 
„опашните“ си петна. 2598 и 2600 са магнитно стабилни. 
Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 08 октомври 2016г (SDO)
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Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 64 (по данни 
от 2 наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 105. 

Слънчевата активност днес, утре и на 10 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (8, 9 и 
10 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 10 
октомври ще е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие параметрите на слънчевия 
вятър и междупланетното магнитно поле (ММП) изглежда 
са повлияни от приближаването на Земята до хелиосферния 
токов слой (ХТС). Скоростта на слънчевия вятър беше в ди-
апазона 400 - 450 km/s. В момента тя е приблизително 425 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -4nT и +4nT. 
В момента тя е приблизително -1.5nT.

Днес, утре и на 10 октомври параметрите на слънчевия 
вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат близки до 
спокойните си нива. Възможни са ефекти, свързани с бли-
зостта на нашата планета до хелиосферния токов слой (ХТС). 
Геомагнитната обстановка през следващите два дни ще е 
предимно спокойна, но не са изключени местни геомагнитни 
смущения (K=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
беше регистрирано тази сутрин между 6 и 9 ч българско вре-
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ме. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 

>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
обичайния фон.

Утре и на 10 октомври геомагнитната обстановка ще бъде 
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре и за 10 октомври е по 
10% на ден. Според Центъра за прогнози на космическото 
време в Боулдър вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5)е около и под 1% за всеки един от трите 
дни (8, 9 и 10 октомври). По наше мнение тя би трябвало да 
е  по-висока. 

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-08 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

9 октомври 2016 г /12 ч 0 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха слаби, а 
неговото средно ниво през последните часове е около B2.0. 
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В северното 
полукълбо са групите 2598 и 2600. В южното полукълбо е 
групата петна 2599. По площ на петната (~ 400 милионни 
части от слънчевия диск) тя значително превъзхожда двете 
групи в северното полукълбо. И трите групи петна са магнит-
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но стабилни и еруптивно почти спокойни. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Активната област AR12599 (2599) в бяла
светлина на 9 октомври 2016 г (SDO/HMI)

 

Слънчевият диск на 9 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 62 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 68 (по данни 
от 5 наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 103. 

Слънчевата активност днес, утре и на 11 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (9, 10 
и 11 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 11 
октомври ще е около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в диапазона 360 - 450 km/s като преобладаващата 
тенденция беше по посока на нейното спадане. В момента тя 
е приблизително 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -5nT и +3nT. В момента тя е приблизително -3.5nT.

Днес, утре и на 11 октомври параметрите на слънчевия 
вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат близки до 
спокойните си нива. Геомагнитната обстановка ще е пре-
димно спокойна, но не са изключени местни геомагнитни 
смущения (K=4).

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, утре и на 11 октомври геомагнитната обстановка ще 
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
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смущения на средни ширини за днес, утре и за 11 октомври е 
по 10% на ден, а за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-09 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

10 октомври 2016 г /10 ч 30 мин: Изхвърлен вчера сутрин-
та от Слънцето плазмен облак (CME) ще достигне до Земята 
на 13 октомври

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Имаше две суб-изригвания от мощностния клас B, чийто 
източник беше областта 2598. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около B2.0. Вчера около 5 ч сутринта бъл-
гарско време на коронографските изображения от спътника 
SOHO е регистрирано изхвърляне на коронална маса (CME)  
от тип „частично хало“. Анализът на резултатите от числения 
модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) показва, че плазменият 
облак ще достигне Земята на 13 октомври (четвъртък). Това 
засега е извън 3-дневната прогноза (10 - 12 октомври).

На слънчевия диск се виждат 3 регистрирани и една нова 
групи петна. В северното полукълбо са групите 2598, 2600 
+ новата малка група, разположена непосредствено на юг от 
2598. В южното полукълбо е групата петна 2599. По площ 
на петната (~ 400 милионни части от слънчевия диск) тя 
значително превъзхожда двете групи в северното полукъл-
бо, но е магнитно стабилна и еруптивно спокойна. От друга 
страна има известно укрепване на областта 2598 в нейната 
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централна част. Няма потенциални източници за средни и 
големи изригвания от мощностните класове М и X, както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 10 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 79 (по данни 
от 1 наблюдение). Волфовото число е около 50 - 55. Слънче-
вият радио индекс F10.7 e 104. 

Слънчевата активност днес, утре и на 12 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (10, 11 
и 12 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 
105, а на 12 октомври ще е около 110.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в спокойния диапазон 350-380 km/s. В момента тя 
е приблизително 360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -5nT и +3nT. В момента Bz е приблизително -3.5nT.

Днес, утре и на 12 октомври параметрите на слънчевия 
вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат близки до 
спокойните си нива. Геомагнитната обстановка ще е предимно 
спокойна, но не са изключени местни геомагнитни смущения 
(K=4). Това се отнася най-вече за утре и за 12 октомври.

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, утре и на 12 октомври геомагнитната обстановка ще 
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 12 
октомври е по 15% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5)за днес е около и под 1%, а за 
утре и за 12 октомври тя е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-10 /10 ч 30 мин (UT = 7 ч 30 мин)
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11 октомври 2016 г /10 ч 30 мин: Спокойни слънчеви петна 
и местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото беше много ниска. 
Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен, а средното 
му ниво е около B2.0. Не са наблюдавани нови изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. В северното 
полукълбо са групите 2598, 2600 и новата 2601. В южното 
полукълбо е групата петна 2599. През последното денонощие 
тя загуби около 40% от общата площ на петната си. Всички 
останали номерирани области са магнитно стабилни и еруп-
тивно спокойни. Няма потенциални източници за средни и 
големи изригвания от мощностните класове М и X, както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 11 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта също 
е 64 (по данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 
40. Слънчевият радио индекс F10.7 e 102. 

Слънчевата активност днес, утре и на 13 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (11, 12 
и 13 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 13 
октомври ще е около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 350 - 400 km/s. В момента тя е 
приблизително 400 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
между -6nT и +6nT. В момента Bz е приблизително -1.5nT.

Днес, утре и през по-голямата част от 13 октомври пара-
метрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята 
ще бъдат близки до спокойните си нива. Геомагнитната об-
становка ще е предимно спокойна, но са възможни местни 
геомагнитни смущения (K=4). По-късно на 13 октомври до 
Земята ще достигне изхвърленият на 9 октомври от Слън-
цето плазмен облак (CME). Геомагнитната обстановка ще 
се активизира, включително до ниво на слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Имаше местни 
геомагнитни  смущения и бури над отделни райони на Земя-
та. Над България геомагнитната обстановка  снощи между 
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21 и 24 ч българско време също 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.

Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спо-
койна и смутена, а на 12 октомври ще се активизира до ниво 
на 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 13 октомври тя е 35%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) за днес и за утре е по 5% на ден, а за 13 октомври  е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-11 /10 ч 30 мин (UT = 7 ч 30 мин)

12 октомври 2016 г /11 ч 45 мин: Днес - спокойно „кос-
мическо време“, утре - слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е почти постоянен, 
а средното му ниво е около B2.0. Не са наблюдавани нови 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
Един регистриран вчера сутринта близо до югоизточния край 
на слънчевия диск плазмен облак (CME), за който се допуска-
ше първоначално, че би могъл да достигне Земята, всъщност 
се оказа, че се движи встрани от посоката към нашата планета.

На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани и една нова 
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групи петна. В северното полукълбо са групите 2598, 2600, 
2601 и новата малка група, която едва се вижда близо до 
североизточния край на слънчевия диск. В южното полукъл-
бо е групата петна 2599. Тя продължи да губи от площта и 
броя на петната си, но все пак продължава да има превес по 
тези показатели над останалите групи, които са в северното 
полукълбо. Двете групи петна 2598 и 2601, които са близо 
до западния лимб днес сутринта също вече едва се виждаха. 
Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 12 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес късно сутринта 
беше 38 (по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 
25. Слънчевият радио индекс F10.7 e 100. 
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Слънчевата активност днес, утре и на 14 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (12, 13 
и 14 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 14 
октомври ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 370 - 400 km/s. В момента тя е 
приблизително 390 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше почти непре-
къснато положителна - в диапазона между 0nT и +1.5nT. В 
момента Bz е приблизително +1.5nT.

Днес и утре през първата част на денонощието параметрите 
на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат 
близки до спокойните си нива. Геомагнитната обстановка ще 
е предимно спокойна. По-късно утре след обяд до Земята ще 
достигне изхвърленият на 9 октомври от Слънцето плазмен 
облак (CME). Геомагнитната обстановка ще се активизира, 
включително до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Тези активни условия ще се запазят 
и на 14 октомври.

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, а утре и на 14 октомври ще бъде активна, включи-
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телно до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 14 октомври тя 
е по 35% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (К=5) за днес е 5%, за утре е 10%, а за 14  
октомври тя  е 20%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-12 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

13 октомври 2016 г /10 ч 0 мин: Слънчевият плазмен облак 
достигна до Земята, но динамичният ефект е много по-слаб 
от очаквания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера след обяд, приблизително в 15 ч българско 
време активната област 2599 генерира импулсно изригване 
с мощностен показател C1.0. Този район беше източник и на 
голям брой суб-изригвания от мощностния клас B. В резул-
тат на това колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
значителни, но средното му нива остана ниско - между B2 и 
B4. Не са наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В северното 
полукълбо са групите 2600 ново регистрираната 2602, която 
е близо до североизточния край на слънчевия диск. В южното 
полукълбо е групата петна 2599. Въпреки, че загуби още от 
площта на петната си тя продължава да е по-голяма от об-
щата площ на групите 2599 и 2602 в северното полукълбо. 
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Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 13 октомври 2016г (SDO)

Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 42 
(по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е около 35-38. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 99. 

Слънчевата активност днес, утре и на 15 октомври ще 
бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване 
от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (13, 14 и 15 октомври). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 95, а на 15 октомври ще е около 90.



858

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Приблизително до полунощ скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 350 - 380 km/s като се наблюда-
ваше слабо изразен спад. Около 1 ч през нощта българско 
време до Земята достигна изхвърленият от Слънцето на 9 
октомври плазмен облак (CME). Скоростта на слънчевия 
вятър в околностите на Земята нарасна до 425 - 430 km/s. В 
момента тя е  приблизително 395 km/s. Вертикалната ком-
понента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
до срещата с CME-облака се колебаеше слабо в много тесен 
диапазон между -1nT и +1nT. Около 1 ч през нощта тя рязко 
нарасна по стойност, достигайки до около +10nT. В момента 
Bz е приблизително +7.5nT. В обобщение може да се каже, че 
динамичният ефект от срещата на слънчевия плазмен облак 
със Земята беше значително по-слаб от очаквания. Поради 
това не се достигна и до някаква по-активна геомагнитна об-
становка. Средно планетарният 3-часов Kp-индекс остана в 
спокойните си граници и до този момент не надхвърля бал 3.

Въпреки доста слабият до този момент динамичен ефект 
от срещата на Земята с плазменият облак Центърът за прог-
нози на космическото време в Боулдър поддържа прогноза 
за активна обстановка в близкото до Земята междупланетно 
пространство за днес и утре. Според тази прогноза се очаква 
днес по-късно през деня параметрите на слънчевия вятър и 
ММП допълнително да достигнат до по-активни стойности. 
Това ще доведе до значителна геомагнитна активност, вклю-
чително до планетарна геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***) през идващата нощ и утре призори. 
Впоследствие геомагнитната обстановка временно ще се ус-
покои. Тя частично ще се активизира отново на 15 октомври 
поради CH HSS- ефект, свързан със слънчева коронална дупка 
в геоефективна позиция.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни гео-
магнитни смущения и бури (K=4 или 5) бяха регистрирани 
над отделни 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.

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между смутена и планетарна геомагнитна буря със 
средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***), а на 15 октомври 
- между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 35%, за утре е 30%, а 
за 15 октомври тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) за днес е 10%, за утре е 25%, 
а за 15 октомври тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря 
със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес и за 15 
октомври  е около и под 1%, а за утре е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-13 /10 ч 0 мин (UT = 7 ч 0 мин)

14 октомври 2016 г /11 ч 15 мин: Планетарна геомагнитна 
буря със средна мощност (Kp=6; G2) и полярни сияния

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
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ниска. Около полунощ българско време от източник, разпо-
ложен непосредствено зад югоизточния край на слънчевия 
диск бе генерирано изригване с мощностен показател C1.3. 
Наблюдавани са и голям брой суб-изригвания от мощностния 
клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
B3. Не са наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В северното 
полукълбо са групите 2600 и  2602. В южното полукълбо е 
групата петна 2599. Тя все още е по-голяма по площ от гру-
пите 2599 и 2602 в северното полукълбо. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 14 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 44 
(по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е около 35 - 
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36. Слънчевият радио индекс F10.7 e 96. 
Слънчевата активност днес, утре и на 16 октомври ще 

бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване 
от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (14, 15 и 16 октомври). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 16 октомври ще е около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие земната магнитосфера беше 
силно повлияна от взаимодействието с плазмения облак 
(CME), изхвърлен от Слънцето на 9 октомври. Скоростта на 
слънчевия вятър спадна от около 450 km/s вчера около обяд до 
350 - 360 km/s днес към 11 ч българско време. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
беше почти през цялото денонощие ориентирана на юг („-
“). През почти целия следобед вчера и частично през нощта 
беше със стойности близки до -20 nT. В момента тя е около 
0. Активната обстановка в близкото до Земята  междупланет-
но пространство създаде условия за доста продължителна 
планетарна геомагнитна буря (общо в продължение на 18 от 
последните 24 часа 3-часовият планетарен Kp-индекс беше 
равен на 5 или 6) (***!!!***).

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП ще са 
повлияни от срещата на Земята със слънчевия плазмен облак 
(CME). Утре обстановката ще започне да се успокоява. На 16 
октомври тя отново частично ще се активизира и скоростта 
на слънчевия вятър ще започне да нараства под влияние на 
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. По тази 
причина днес все още ще са възможни периоди с геомагнитна 
активност до ниво на планетарна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***), а утре - до слаба планетарна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Ще има условия за аврорална актив-
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ност над полярните и субполярни райони на Земята. На 16 
октомври са възможни планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна. В продължение общо на 18 часа средно плане-
тарният 3-часов Kp-индекс беше с бал 5 или 6, т.е. планетарна 
геомагнитна буря с малка или средна мощност. Над България 
имаше слаба местна геомагнитна буря (за станция Панагю-
рище K=5) снощи между 21 и 24 ч българско време, а след 
това между 3 и 6 ч геомагнитната обстановка беше смутена 
(K=4). Над полярните и субполярни райони на Земята беше 
наблюдавана 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 бъде между смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а 
на 16 октомври - между смутена и активна. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а 
за 16 октомври тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) за днес е 30%, а за утре и за 
16 октомври тя е по 5% на ден. Вероятността за геомагнитна 
буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес е 
25%, а за утре и за 16 октомври тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-14 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/10/17 - 2016/10/24)

Волфовото число за седмицата  10 - 17 октомври 2016 г е 
W=24+14/-9; по новата система е Wn=38+24/-19)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е много ниска. Вероятността 
за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е пренебрежима.  

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде 
между ниска и умерена. Прогнозираните стойности на Волфо-
вото число са в границите от 10 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
на 17 и 18 октомври.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде меж-
ду спокойна и смутена през по-голямата част от седмицата с 
изключение на 16 и 17 октомври. Тогава Земята ще премине 
през сектор на влияние на слънчева коронална дупка с отри-
цателна полярност. Очаква се активизиране на геомагнитната 
обстановка, включително и до слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 

От 14 октомври Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Преди това между 
10 и 13 октомври знакът на сектора беше „+“. Следващата 
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секторна граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще пресече 
на 22 октомври. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (17 октомври - 12 
ноември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде много ниска през целия 
времеви интервал (10 октомври - 5 ноември 2016 г). Вероят-
ността за изригвания от средния мощностен клас M е много 
ниска, а за голямо изригване от клас X и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е пренебрежима. Планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4) и (евентуално) слаби планетарни геомагнитни бури 
(Кp=5), свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви ко-
ронални дупки са възможни около 23 октомври,в интервала 
27 октомври - 1 ноември, както и около 12 ноември. Средна 
или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7), свър-
зана с приекваториалната периферия на северната слънчева 
полярна коронална дупка и екваториална коронална дупка се 
очаква в интервала 24 - 26 октомври. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-10-17 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

15 октомври 2016 г /10 ч 15 мин: Еруптивна активност 
зад югоизточния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Вчера след обяд около 17 ч 50 мин българско време от 
район, разположен непосредствено зад югоизточния край на 
слънчевия диск бе генерирано изригване с мощностен показа-
тел C1.0. Приблизително в същия район след обяд и вечерта 
бяха наблюдавани две доста ярки изхвърляния на коронална 
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маса (CME). Движението на плазмените облаци е насочено 
силно встрани спрямо посоката към Земята. Източникът на 
описаната активност ще стане достъпен за наблюдение от 
Земята след около 24 - 36 часа. Наблюдавани са и няколко 
суб-изригвания от мощностния клас B, чиито източници 
са номерираните области 2599 и 2602. Средното ниво на 
слънчевия рентгенов поток е около B2.5. Не са наблюдавани  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

 

Две изхвърляния на коронална маса (CME)
на 14 октомври 2016 г(SOHO/LASCO_C3)

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В северното 
полукълбо са групите 2600 и 2602. В южното полукълбо е 
залязващата на запад група петна 2599. По обща площ пре-
обладават петната в северното полукълбо. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 15 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 41 
(по данни от 1 наблюдение). Волфовото число е около 35 - 36. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 91. 

Слънчевата активност днес, утре и на 17 октомври ще 
бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване 
от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както и за 
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от 
трите дни (15,16 и 17 октомври). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 17 октомври ще е около 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър вчера от сутринта до око-
ло полунощ беше почти постоянна (~ 380 - 400 km/s). След 
полунощ тя сравнително плавно започна да нараства и в 
момента е около 465 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше предимно 
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положителна, т.е. ориентирана на север, а нейните стойности 
варираха в диапазона между -3nT и +12nT. 

Днес все още параметрите на слънчевия вятър и ММП ще 
са слабо повлияни от срещата на Земята с вече подминаващия 
слънчев плазмен облак (CME). Утре обстановката отново ще 
се активизира и скоростта на слънчевия вятър ще започне да 
нараства под влияние на слънчева коронална дупка в геоефек-
тивна позиция. Поради гореописаните причини и през трите 
дни на краткосрочната прогноза (15, 16 и 17 октомври) ще има 
условия за значителна геомагнитна активност, включително и 
за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
все още беше активна, включително вчера между 9 и 12 ч 
българско време - и до ниво на слаба планетарна геомагнит-
на буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Над България геомагнитната 
обстановка беше спокойна. Над полярните и субполярни ра-
йони на Земята отново беше наблюдавана мощна аврорална 
активност.

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Финландия на 14 
октомври 2016 г (снимка:Александър Хорн; solarham.net)
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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 17 октомври геомагнитната обстановка 
ще бъде между спокойна и слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 25%, а за утре и 
за 17 октомври тя е по 35% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес е 30%, а 
за утре и за 17 октомври тя е по 5% на ден. За днес все още 
се допуска 5% вероятност за геомагнитна буря със средна 
мощност (K=6) на средни ширини. За утре и за 17 октомври 
тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-15 /10 ч 15 мин (UT = 7 ч 15 мин)

16 октомври 2016 г /14 ч 15мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е над 600 km/s. Възможна е слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Единственото по-забележимо събитие беше 
кратко суб-изригване с мощностен показател ~ B5. То е ре-
гистрирано през тази нощ около 3 ч 10 мин българско време. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.5. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани групи петна 
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(2600 и 2602). Те са в северното полукълбо и не са активни. 
Едва забележима нововъзникваща група петна се вижда се-
верозападно от групата 2602. Няма потенциални източници 
за средни и големи изригвания от мощностните класове М и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 16 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 35 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес около обяд е 
26 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 
23 - 24. Слънчевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 18 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 18 
октомври ще е около 85.



870

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна 
полярност скоростта на слънчевия вятър нарасна от около 
480 - 500 km/s вчера по обяд до над 650 km/s тази сутрин. 
Днес малко преди обяд тя почти достигна 700 km/s. Верти-
калната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) претърпя многобройни колебания в диапазона между 
-8nT и +8nT. 

Днес и утре до сутринта скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята ще остане висока. След това по-
степенно ще започне да спада като низходящата тенденция 
ще се запази и на 18 октомври. В резултат от това днес и 
частично утре ще има условия за значителна геомагнитна 
активност, включително и за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5;G1) (***!!!***). На 18 октомври са възможни 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 и утре геомагнитната обстановка ще бъде между 
спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***). На 18 октомври тя ще е между спокойна и ак-
тивна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
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ширини за днес и утре е по 35% на ден, а за 18 октомври тя 
е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) за днес е 10%, за утре е 5%, а за 18 октомври 
тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-16 /14 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)

17 октомври 2016 г /11 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър надхвърли 750 km/s. Слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
ниска. Основният източник на еруптивна активност беше на-
миращата се непосредствено зад западния край на слънчевия 
диск активна област 2599. Тя генерира C4.2- изригване през 
тази нощ, а неговият максимум беше достигнат приблизител-
но в 3 ч 10 мин българско време. Този район беше източник и 
на няколко суб-изригвания от мощностния клас B. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове 
е около B1.0-B1.1. Не са наблюдавани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2600 и 2602). 
Те са в северното полукълбо и не са активни. Няма потенциал-
ни източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 17 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта също 
е 25 (по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 
23 - 24. Слънчевият радио индекс F10.7 e 80. 

Слънчевата активност днес ще бъде ниска, а утре и на 
19 октомври - много ниска. Вероятността за изригване от 
средния клас М, 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 октомври). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре ще е 80, а на 19 октомври - около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна 
полярност (CH24?) скоростта на слънчевия вятър през по-
следното денонощие нарасна от около 620 - 630 km/s вчера по 
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обяд до 760 - 770 km/s през нощта. Впоследствие тя спадна 
до около 700 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър 
е приблизително 670 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя много-
бройни колебания в диапазона между -6nT и +6nT. Активната 
обстановка в близкото до Земята междупланетно простран-
ство създаде условия за слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***).

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 октомври) 
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще 
бъде завишена, но постепенно ще спада. В резултат от това 
днес ще има условия за значителна геомагнитна активност, 
включително и за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Утре са възможни планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4), а на 19 октомври геомагнитната обстановка 
ще бъде смутена само над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и достигна до ниво на слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) снощи между 21 и 24 
ч българско време. Над България геомагнитната обстановка 
беше смутена снощи между 21 и 3 ч 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.

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна 
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Утре тя ще е между спокойна и активна, а на 19 октомври 
- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 15%, а за 19 октомври 
тя е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
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ширини (К=5) за днес е 15%, а за утре и за 19 октомври тя е 
около и под 1%. Вероятността за геомагнитна буря със средна 
мощност на средни ширини (K=6) за днес е 5%, а за утре и 
за 19 октомври тя е пренебрежима.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-17 /11 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/10/10 - 2016/10/17)

Волфовото число за седмицата  3 - 9 октомври 2016 г е 
W=28+9/-9; по новата система е Wn=45+15/-15)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е много ниска. Вероятността 
за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е пренебрежима.  

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде 
между ниска и умерена. Прогнозираните стойности на Волфо-
вото число са в границите от 10 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
на 11 октомври.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
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ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде меж-

ду спокойна и смутена през по-голямата част от седмицата с 
изключение на 13 и 14 октомври. Тогава поради очакваната 
среща на Земята с изхвърлен на 9 октомври от Слънцето облак 
коронална маса (CME)се очаква по-значителна активизация, 
включително и до слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). 

От 25 септември Земята се намира в сектор на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Между 6 и 8 
октомври знакът на сектора непрекъснато се сменяше. След-
ващата секторна граница на ММП с преход „-/+“ Земята ще 
пресече на 12 октомври. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (10 октомври - 5 
ноември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде много ниска през целия вре-
меви интервал (10 октомври - 5 ноември 2016 г). Вероятността 
за изригвания от средния мощностен клас M е много ниска, а 
за голямо изригване от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции 
е пренебрежима. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) 
и (евентуално) слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5), 
свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални 
дупки са възможни в интервала 11 - 18 октомври, около 17 
октомври и в интервала 23 - 31 октомври. Слаба геомагнит-
на буря (Kp=5; G1)свързана с очаквана среща на Земята със 
слънчев плазмен облак (CME) е възможна на 13 - 14 октомври. 
Средна или мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 
7), свързана с приекваториалната периферия на северната 
слънчева полярна коронална дупка и екваториална коронална 
дупка се очаква в интервала 24 - 26 октомври.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-10-10 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)
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18 октомври 2016 г /12 ч 30 мин: Аномално висока ско-
рост на слънчевия вятър (~1100 km/s) е регистрирана малко 
преди полунощ

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
много слаби, а неговото средно ниво през последните часове 
е около A9. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2600 и 2602). 
Те са в северното полукълбо и не са активни. Областта 2600 
е вече близо до западния лимб и ще залезе през следващите 
24 - 36 часа. Няма потенциални източници за средни и го-
леми изригвания от мощностните класове М и X, както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 18 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес към обяд е 28 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 23 - 24. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 20 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 20 
октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна 
полярност скоростта на слънчевия вятър през последното 
денонощие все още беше висока (620 - 770 km/s), но има ясна 
тенденция към нейното спадане. Кратка аномалия, свързана с 
нейното рязко нарастване (до 1100 km/s) бе регистрирана от 
спътника DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) снощи 
между 23 ч 30 мин и 23 ч 50 мин българско време. В момен-
та скоростта на слънчевия вятър е приблизително 635 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) претърпя многобройни колебания в диапазона 
между -5nT и +3nT. 

Скоростта на слънчевия вятър днес и през следващите два 
дни ще продължи да спада. Във връзка с това днес ще има 
условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре 
все още ще са възможни местни геомагнитни смущения над 
някои райони на Земята, а на 20 октомври геомагнитната 
обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната гео-
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магнитна обстановка беше смутена. Вчера след обяд между 
12 и 15 ч и снощи между 0 и 3 ч българско време имаше 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Над България 
геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 21 и 
24 ч (за станция Панагюрище K=4). 

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 20 октомври 
тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за утре е 10%, а за 20 октомври е 5%. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) 
за днес, за утре и за 20 октомври е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-18 /12 ч 30 мин (UT = 9 ч 30мин)

19 октомври 2016 г /10 ч 30мин: Местни геомагнитни 
смущения 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
слаби, а неговото средно ниво през последните часове е около 
A8-B1.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат една регистрирана (2602) и 
една нова групи петна. Те са в северното полукълбо и не про-
явяват някаква по-забележима активност. Няма потенциални 
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източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 19 октомври 2016г (SDO)

Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 18 
(по данни от 1 наблюдение). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 21 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 
октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна 
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полярност скоростта на слънчевия вятър през последното де-
нонощие все още беше сравнително висока (530-650 km/s), но 
продължава да спада. В момента тя е приблизително 540 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнит-
но поле (ММП) претърпя многобройни слаби колебания  в 
диапазона между -2nT и +3nT. В момента Bz е равна на 0.

Днес, утре и на 21 октомври скоростта на слънчевия вятър 
ще продължи да спада, а геомагнитната обстановка все пове-
че ще се успокоява. Днес все още ще има условия за местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, а утре 
и на 21 октомври се очаква напълно спокойна геомагнитна 
обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната гео-
магнитна обстановка беше спокойна. Местни геомагнитни 
смущения бяха регистрирани 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 смутена, а утре и на 21 октомври тя ще е спокойна. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
е 10%, а за утре и за 21 октомври тя е по 5% на ден. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за 
днес, за утре и за 21 октомври е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-19 /10 ч 30 мин (UT = 7 ч 30 мин)
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20 октомври 2016 г /10 ч 30 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
незначителни, а неговото средно ниво през последните часове 
е около A8. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2602, която 
е в северното полукълбо. Регистрираната вчера малка група 
петна 2603 вече се разпадна и не се вижда. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 20 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 31 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 



882

18 (по данни от 1 наблюдениe). Волфовото число е около 
15.Слънчевият радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 22 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 22 
октомври ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
все още беше завишена (410 - 550 km/s), но продължи да 
спада. В момента тя е приблизително 410 km/s. Вертикал-
ната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) беше в диапазона между -2nT и +3nT. В момента Bz 
е приблизително равна на +0.5nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околности-
те на Земята ще продължи да спада и ще бъде предимно в 
спокойния диапазон около и под 400 km/s. Слабо нарастване 
на скоростта (до 420 - 430 km/s) се очаква на 22 октомври, 
когато в геоефективна позиция ще се разположи слънчева 
коронална дупка с положителна полярност. При тези условия 
днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. 
Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и (евентуално) 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) 
са възможни на 22 октомври.

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 и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, 
а на 22 октомври тя ще е между спокойна и активна. Тогава 
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е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 

(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на сред-
ни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 22 октомври 
тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 22 ок-
томври е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-20 /10 ч 30 мин (UT = 7 ч 30 мин)

21 октомври 2016 г /12 ч 0 мин: И днес „космическото 
време“ е спокойно.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток 
бяха незначителни, а неговото средно ниво през последните 
часове е около A7. Избухване на протуберанс на централния 
видим меридиан на слънчевия диск и на около 25 градуса 
северно от слънчевия екватор е регистрирано вчера към 16 
ч българско време. Избухването е съпроводено с изхвърляне 
на коронална маса (CME). До края на днешния ден ще стане 
ясно дали изхвърленият плазмен облак ще достигне Земята. 
Не са наблюдавани други изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на нашата планета.
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Избухване на протуберанс на 20 октомври 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се виждат групата петна 2602 + една друга 
малка група, която най-вероятно е реактивираната 2603. И двете 
са в северното полукълбо. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както и за 
протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 21 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 16 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 31 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 23 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 23 
октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше предимно в „спокойния“ диапазон 360 - 400 km/s като 
само през първите 1 - 2 часа вчера около обяд е била между 
400 и 420 km/s. В момента тя е приблизително 370 km/s. Вер-
тикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше в диапазона между -2nT и +4nT. В момента 
Bz е приблизително равна на +2nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята ще бъде предимно в спокойния диапазон около и 
под 400 km/s. Активизиране на обстановката в близкото до 
Земята междупланетно пространство се очаква утре и на 23 
октомври, когато в геоефективна позиция ще се разположи 
слънчева коронална дупка с положителна полярност. При тези 
условия днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. 
Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и (евентуално) 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) 
са възможни утре и на 23 октомври.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото 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 геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а утре и 
на 23 октомври тя ще е между спокойна и активна като тогава 
са възможни и периоди със слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 5%, а утре и за 23 
октомври тя е по 35% на ден. Вероятността за слаба геомаг-
нитна буря на средни ширини (К=5) за днес е около и под 
1%, а утре и за 23 октомври е по 10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-21 /12 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)

23 октомври 2016 г /14 ч 0 мин: Голямата слънчева коро-
нална дупка CH26 заема геоефективна позиция. Скоростта 
на слънчевия вятър започна да нараства

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 2 - 3 слабо открояващи се суб-изриг-
вания от мощностния клас B. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток е около A8. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по Земята.

Обширна област от слънчеви коронални дупки, включва-
ща северната полярна коронална дупка и нейното приеква-
ториално разклонение (CH26) постепенно се „настанява“ в 
геоефективна позиция. Тя ще бъде източник на слънчев вятър 
с висока скорост по посока на Земята (CH HSS-ефект) и във 
връзка с това и умерена до мощна геомагнитна активност 
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през по-голямата част от новата седмица.

 

Слънчеви коронални дупки на 23 октомври 
2016 г в УВ-светлина (SDO/AIA)

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2603 в 
северното полукълбо. Тя е практически спокойна. Няма по-
тенциални източници за средни и големи изригвания от мощ-
ностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 23 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 16 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 25 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (23, 24 
и 25 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 25 
октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие  
започна да нараства под влияние на слънчевата коронална 
дупка CH26. От около 350 km/s вчера по обяд в момента тя 
е вече приблизително 430 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в ди-
апазона между -3nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -0.5nT.

Обширната област коронални дупки в северното полукъл-
бо и приекваториалната зона на Слънцето ще бъде причина за 
висока скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята 
днес, утре и на 25 октомври. Допълнителен слаб ефект от 
изхвърлен от Слънцето на 20 октомври облак слънчева коро-
нална маса (CME) е възможен днес. Тази обстановка почти 
ще бъде благоприятна за геомагнитни смущения (Kp=4) и 
слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***) 
в рамките на 3-дневната прогноза (23-25 октомври). Утре и 
на 25 октомври е възможна и планетарна геомагнитна буря 
със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) 
(***!!!***) .
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения бяха регистрирани в някои полярни 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, като включително е възможна и слаба планетар-
на геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и на 25 
октомври геомагнитната обстановка ще е между активна и 
геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 
7; бал G2 или G3) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 35%, а за утре и за 25 
октомври тя е по 45% на ден. Вероятността за слаба геомаг-
нитна буря на средни ширини (К=5) за днес е 10%, а за утре и 
за 25 октомври е по 25% на ден. Вероятността за геомагнитна 
буря със средна мощност (К=6) на средни ширини за днес е 
около и под 1%, а за утре и за 25 октомври тя е по 10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-23 /14 ч 0 мин (UT = 11 ч 0 мин)

24 октомври 2016 г /16 ч 0 мин: Очаква се значителна 
геомагнитна активност в рамките на 3-дневната прогноза 
(24 - 26 октомври)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
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много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
е около A8, а неговите колебания през последното деноно-
щие бяха незначителни. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2603 в 
северното полукълбо. Тя е практически спокойна. Няма по-
тенциални източници за средни и големи изригвания от мощ-
ностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 24 октомври 2016г (SDO)

Боулдърското число е 14 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 17 
(по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 26 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (24, 25 
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и 26 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 26 
октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше много леко завишена и се колебаеше слабо в диапазона 
380 - 450 km/s. В момента тя е приблизително 385 km/s. Вер-
тикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) беше в диапазона между -9nT и +5nT. В момента 
Bz е приблизително равна на -9nT.

Обширната област коронални дупки в северното полукъл-
бо и приекваториалната зона на Слънцето ще бъде причина за 
висока скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята 
днес, утре и на 26 октомври. Тази обстановка ще бъде благо-
приятна за геомагнитни смущения (Kp=4) и слаби планетарни 
геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***) като са възможни 
и периоди с планетарни геомагнитни бури със средна или 
голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарно геомагнитно смущение (Кр=4) е 
регистрирано тази нощ между 3 и 6 ч 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 26 октомври геомагнитната обстановка ще 
е между смутена и геомагнитна буря със средна или голяма 
мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 45% 
на ден, за слаба геомагнитна буря на средни ширини (Кр=5) е 
по 25% на ден, а за буря със средна мощност (К=6) на средни 
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ширини е по 10% на ден за всеки един от трите дни (24, 25 
и 26 октомври). 

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-24 /16 ч 0 мин (UT = 13 ч 0 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/10/24 - 2016/10/31)

Волфовото число за седмицата  10 - 17 октомври 2016 г е 
W=24+14/-9; по новата система е Wn=38+24/-19)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е много ниска. Вероятността 
за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е пренебрежима.  

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде 
между ниска и умерена. Прогнозираните стойности на Волфо-
вото число са в границите от 10 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
през периода 24 - 26 октомври и на 30 - 31 октомври.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за 
радиационна буря (бал S1 или по-висока) е  пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между смутена и активна, включително до средна или мощна 
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планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7;бал G2 или G3) 
(***!!!***) в периода 24 - 26 октомври и между смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) между 
27 и 31 октомври.

От 23 октомври Земята се намира в сектор на междупла-
нетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. 

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (24 октомври - 19 
ноември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде много ниска през целия 
времеви интервал (24 октомври - 19 ноември 2016 г). Вероят-
ността за изригвания от средния мощностен клас M е много 
ниска, а за голямо изригване от клас X и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е пренебрежима. Планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4) и/или слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5), 
свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални 
дупки са възможни в интервала 27 октомври - 1 ноември, 
около 10 ноември, 12 - 13 ноември и 19 ноември. Средна или 
мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7), свързана с 
приекваториалната периферия на северната слънчева полярна 
коронална дупка и екваториална коронална дупка се очаква 
в интервала 24 - 26 октомври. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-10-24 /23 ч 0 мин (UT = 20 h 0 min)

25 октомври 2016 г /9 ч 15 мин: Планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 3 - 4 суб-изригвания от мощностния 
клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
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A7, а неговите колебания през последното денонощие бяха 
незначителни. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

През последното денонощие слънчевите коронални дупки 
видимо нараснаха по площ. В момента на слънчевия диск 
се виждат двете големи области CH26 и CH27. Те обхващат 
голяма част от северното полукълбо и приекваториалната 
зона на обърнатата към Земята страна на Слънцето. Очаква 
се през следващите 3 - 4 дни същите  да бъдат причина за 
висока скорост на слънчевия вятър (до около и над 700 km/s; 
CH HSS-ефект) в околностите на Земята, а оттам и до значи-
телна геомагнитна активност.

 

Слънчевите коронални дупки на 25 октомври 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2603 в 
северното полукълбо. Тя е почти спокойна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 25 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 22 
(по данни от 1 наблюдение). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 27 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (25, 26 
и 27 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 27 
октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
се колебаеше слабо в диапазона 350-430 km/s. В момента тя 
е  приблизително 380 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона 
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между -10nT и +5nT. Преобладаваха отрицателните стойно-
сти, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В момента Bz 
е приблизително равна на -6nT.

Обширната област коронални дупки в северното полукъл-
бо и приекваториалната зона на Слънцето ще бъде причина за 
висока скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята 
днес, утре и на 27 октомври. Скоростта на слънчевия вятър 
ще достигне и надхвърли 700 km/s. Тази обстановка ще бъде 
благоприятна за геомагнитни смущения (Kp=4) и слаби пла-
нетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***). Възможни 
са и периоди с планетарни геомагнитни бури със средна или 
голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше между смутена и активна, а тази сутрин между 6 и 
9 ч българско време беше регистрирана слаба планетарна 
геомагнитна буря (Кр=5; G1) (***!!!***). Над България гео-
магнитната обстановка беше смутена вчера след обяд между 
15 и 18 ч. 

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

Днес, утре и на 27 октомври геомагнитната обстановка 
ще е между смутена и геомагнитна буря със средна или 
голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения за утре е 45%, а за 
27 октомври е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (Кр=5)е 25% за утре и 15% за 27 октом-
ври. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност 
(К=6) на средни ширини е по 10% на ден за днес и утре, а за 
27 октомври тя е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
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СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-25 /9 ч 15 мин (UT = 6 ч 15 мин)

26 октомври 2016 г /13 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър достигна 750 km/s. Мощна планетарна геомагнитна 
буря (Kp=7; G3)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас B. Техен източник беше групата петна 2603. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8. Не са наблю-
давани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на 
Земята. Малко преди полунощ българско време около източ-
ния лимб беше регистрирано изхвърляне на коронална маса 
(CME). Негов източник е район, който в момента се намира 
откъм обратната спрямо Земята страна на Слънцето и следо-
вателно това явление не е геоефективно.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2603 в 
северното полукълбо, както и една нова област с едва видими 
петна близо до екватора. Групата петна 2603 нарасна през 
последното денонощие, но е еруптивната активност е много 
слаба. Няма потенциални източници за средни и големи из-
ригвания от мощностните класове М и X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

Двете големи слънчеви коронални дупки CH26 и CH27 са 
най-големите  структури на слънчевия диск, видими в ултра-
виолетова и рентгенова светлина. Те са източник на слънчев  
вятър с висока скорост (до 700-750 км/с)(CH HSS- ефект). 
Това е причината за наблюдаваните през последните 24 часа 
мощна геомагнитна и аврорална активност.
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Слънчевите коронални дупки на 26 октомври 
2016 г в ултравиолетова светлина (SDO/AIA)

 

Слънчевият диск на 26 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 17 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 29 
(по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 28 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 радио индекс F10.7 утре ще е 
около 80, а на 28 октомври ще бъде 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на двете големи слънчеви коронални дупки 
CH26 и CH27, които са в геоефективна позиция, скоростта на 
слънчевия вятър през последното денонощие бързо нарасна 
и от 600 km/s вчера по обяд достигна до 720 - 750 km/s през 
нощта. В момента тя е приблизително 680 km/s. Вертикал-
ната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле 
(ММП) варираше в много широк диапазон - между -18nT и 
+12nT. В момента Bz е приблизително равна на +3nT. Тази 
силно активна обстановка в близкото до Земята междупла-
нетно пространство стана причина за мощната геомагнитна и 
аврорална активност, която бе наблюдавана през последното 
денонощие.

Обширната област коронални дупки (CH26 и CH27)в се-
верното полукълбо и приекваториалната зона на Слънцето 
ще бъде причина за висока скорост на слънчевия вятър в 
околностите на Земята днес, утре и на 28 октомври. Скоростта 
на слънчевия вятър днес може да достигне на моменти и до 
800 km/s. От утре тя ще започне плавно да спада, но и на 28 
октомври все още ще остане над 500 km/s. Тази обстановка 
ще бъде благоприятна за геомагнитни смущения (Kp=4) и 
слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Днес все още ще бъдат възможни и периоди с планетарни 
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геомагнитни бури със средна или голяма мощност (Kp=6 или 
7; бал G2 или G3) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна като вчера след обяд между 15 и 18 ч българско 
време достигна до ниво на мощна планетарна геомагнитна 
буря (Кр=7; G3) (***!!!***). Над България по същото време 
беше наблюдавана слаба местна буря (за станция Панагюри-
ще К=5). Над полярните и субполярни райони на Земята има 
аврорална активност.

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Норвегия на 26 
октомври 2016 г (снимка: Мортен Ериксен; 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 като е 
възможна и геомагнитна буря със средна или голяма мощ-
ност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). Утре и на 28 
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октомври геомагнитната обстановка ще е между смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения за утре е 35%, а за 
28 октомври е 30%. Вероятността  за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (Кр=5)е 15% за утре и 10% за 28 октом-
ври. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност 
(К=6) на средни ширини е 10%  за днес, 5% за утре, а за 28 
октомври тя е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-26 /13 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

27 октомври 2016 г /22 ч 30 мин: Геомагнитната активност 
бавно отслабва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше 3 - 4 суб-изригвания от мощностния 
клас B. Техен източник беше групата петна 2603. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове 
е около B1.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда групата петна 2603 в северно-
то полукълбо. Тя вече е близо до западния край на слънчевия 
диск. Нова малка група петна се вижда в непосредствена 
близост югоизточно до нея. Няма потенциални източници за 
средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 27 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 15 (по данни от предната нощ). 
Новият Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 25 
(по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност утре и на 29 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 радио индекс F10.7 утре и  на 
29 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на двете големи слънчеви коронални дупки 
CH26 и CH27, които все още са в геоефективна позиция, ско-
ростта на слънчевия вятър през последното денонощие остана 
висока (550 - 720 km/s), но вече с тенденция към спадане. В 
момента тя е приблизително 575 km/s. 
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Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното маг-
нитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания в ди-
апазона  между -6nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -4.5nT. Тази активна обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство стана причина за значителна 
геомагнитна и аврорална активност, която бе наблюдавана 
през последното денонощие.

Утре и на 29 октомври скоростта на слънчевия вятър ще 
продължи да спада, но все още ще остане над 500 km/s. Ще 
има условия за геомагнитни смущения (Kp=4), а утре все 
още и за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) 
(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна. Общо през 15 от последните 24 часа имаше 
слаба планетарна геомагнитна буря (Кр=5; G1) (***!!!***). 
Над България имаше местни геомагнитни смущения снощи 
между 21 и 24 ч и днес между 18 и 21 ч българско време. Над 
полярните и субполярни райони на Земята беше наблюдавана 
аврорална активност.

 

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Аляска на 27 ок-
томври 2016 г(снимка: Маркета Мъри; 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 смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***), а 
на 29 октомври - между спокойна и активна. Вероятността за 
геомагнитни смущения за утре е 35%, а за 29 октомври е 25%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(Кр=5)за утре е 10%, а за 29 октомври тя е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-27 /22 ч 30 мин (UT = 19 ч 30 мин)

28 октомври 2016 г /11 ч 15 мин: Нови групи слънчеви 
петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко импулсни суб-изригвания от 
мощностния клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток през последните часове е около B1.0. Не са наблюда-
вани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на 
Земята. 

 На слънчевия диск се виждат групата петна 2603 + два 
нови малки петнообразувателни центъра. Всички те са в 
северното полукълбо. Групата петна 2603 вече залязва на 
западния край на слънчевия диск. Едната от новите малки 
групи, която е непосредствено на югоизток от нея се вижда 
още от вчера сутринта, но все още няма официален номер. 
Другата нова група е близо до центъра на слънчевия диск. 
Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
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от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 28 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 37 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност утре и на 30 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 радио индекс F10.7 утре и на 30 
октомври ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на двете големи слънчеви коронални дупки 
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CH26 и CH27, които все още са в геоефективна позиция, 
скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
остана висока (550 - 670 km/s) като се наблюдаваше процес 
на задържане в тези граници. В момента тя е приблизително 
655 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания в 
диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +3.5nT. 

Днес, утре и на 30 октомври дългосрочната тенденция към 
спадане на скоростта на слънчевия вятър ще продължи. През 
третия ден на прогнозата (30 октомври) се очаква тя да е око-
ло 450 km/s. Поради това геомагнитната активност също ще 
продължи да спада. Днес и утре все още ще има условия за 
слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***). 
На 30 октомври са възможни планетарни геомагнитни сму-
щения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна. Слаба планетарна геомагнитна буря (Кр=5; G1) 
(***!!!***) имаше снощи между 18 и 21 ч българско време. 
По същото време над България геомагнитната обстановка 
беше смутена. Местно геомагнитно смущение над нашата 
страна имаше и след това - между 0 и 3 ч.

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 слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***), 
а на 30 октомври - между спокойна и активна. Вероятността 
за геомагнитни смущения за днес е 35%, за утре е 30%, а за 
30 октомври е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (Кр=5) за днес и утре е по 10% на ден, а 
за 30 октомври тя е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
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фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-28 /11 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

29 октомври 2016 г /10 ч 45 мин: Геомагнитната активност 
отново слабо нарасна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през 
последните часове е около B1.0-B1.1. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда само новата група петна 2604. 
Тя е в северното полукълбо, малко по на запад от видимия 
централен меридиан. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 29 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият Брюк-
селски петнообразувателен индекс тази сутрин е 31 (по данни 
от 1 наблюдение). Волфовото число е около 15. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 31 октомври ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (29, 30 
и 31 октомври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще бъде 
80, а на 31 октомври ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на двете големи слънчеви коронални дупки 
CH26 и CH27, които все още са в геоефективна позиция, 
скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
остана висока (550 - 700 km/s). В момента тя е приблизително 
645 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) претърпя колебания в диапазона  меж-
ду -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на 0.

Днес, утре и на 31 октомври скоростта на слънчевия вятър 
ще остане сравнително висока. Това ще поддържа условията 
за значителна геомагнитна активност. Днес все още ще има 
условия за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) 
(***!!!***),. Утре и на 31 октомври са възможни планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна. Слаба планетарна геомагнитна буря (Кр=5; G1) 
(***!!!***). имаше късно през нощта и тази сутрин между 3 
и 9 ч българско време. Местно геомагнитно смущение над 
България имаше между 3 и 6 ч (за станция Панагюрище K=4). 
Над полярните райони на Земята има аврорална активност.
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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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***), 
а утре и на 31 октомври - между спокойна и активна. Веро-
ятността за геомагнитни смущения за днес е 35%, а за утре 
и за 31 октомври е по 20% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини за утре и за 31 октомври 
е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 октомври) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-29 /10 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

30 октомври 2016 г /15 ч 45 мин: Геомагнитната активност 
стихва, но много бавно

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток 
бяха незначителни, а неговото средно ниво е около А9-B1. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята. 

На слънчевия диск едва се вижда само групата петна 2604. 
Тя е в северното полукълбо. Няма потенциални източници 
за средни и големи изригвания от мощностните класове М и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 30 октомври 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 16 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 13 (по данни 
от 19 наблюдение). Волфовото число е 0. Слънчевият радио 
индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 1 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (30 и 
31 октомври и 1 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и  на 01 ноември ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на двете големи слънчеви коронални дупки 
CH26 и CH27, които все още са в геоефективна позиция, 
скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
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беше значително завишена (550 - 650 km/s). В момента тя е  
приблизително 555 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя колебания 
в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизи-
телно равна на -4.5nT.

Днес, утре и на 1 ноември скоростта на слънчевия вятър 
бавно ще намалява, но ще остане завишена почти през це-
лия 3-дневен период. Днес и утре са възможни планетарни 
геомагнитни смущения (Кp=4). На 1 ноември ще има местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена в средно планетарен мащаб. Планетарни гео-
магнитни смущения (Кp=4) имаше вчера след обяд между 15 
и 18 ч и след това късно през нощта и тази сутрин между 3 и 
8 ч българско време (с отчитане прехода от лятно към зимно 
време). Местно геомагнитно смущение над България имаше  
снощи между 21 и 24 ч (за станция Панагюрище K=4). 

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 активна, а на 1 ноември - между спокойна и смутена. Веро-
ятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес 
и утре е по 20% на ден, а за 1 ноември е 15%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини за днес, утре и 
за 1 ноември е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (30 октомври - 1 но-
ември) потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде бли-
зък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е 
пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-30 /15 ч 45 мин (UT = 12 ч 45 мин)
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31 октомври 2016 г /15 ч 45 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е около 500 km/s. Геомагнитната активност стихва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток 
бяха незначителни, а неговото средно ниво е около А7-А8. 
Вчера по обяд е наблюдавано изхвърляне на коронална маса 
(CME) в южното полукълбо на Слънцето. Очаква се да има 
слабо взаимодействие между плазмения облак и Земята на 
4 ноември.

На слънчевия диск се вижда една нова малка група петна в 
северното полукълбо. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 31 октомври 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 14 (по данни 
от 22 наблюдения). Волфовото число е 11 по наша оценка. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 2 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (31 
октомври, 1 и 2 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 
утре и на 2 ноември ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
продължи да спада, но все още остана относително висока 
(470 - 600 km/s). В момента тя е приблизително 470 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) претърпя колебания в диапазона  между -4nT и 
+4nT. В момента Bz е приблизително равна на +0.5nT.

Днес, утре и на 2 ноември скоростта на слънчевия вятър 
бавно ще намалява и ще бъде предимно в диапазона 400 - 500 
km/s. Във връзка с това днес са възможни планетарни геомаг-
нитни смущения (Кp=4). На 01 и 2 ноември ще има условия за 
местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена в средно планетарен мащаб. Планетарно гео-
магнитно смущение (Кp=4) имаше вчера между 14 и 17 ч бъл-
гарско време. Местно геомагнитно смущение над България 
имаше снощи между 20 и 23 ч (за станция Панагюрище K=4). 

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 смутена и 
активна, а утре и на 2 ноември - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 20%, а утре и за 2 ноември е по 15% на ден. Веро-
ятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини  за 
днес, утре и за 2 ноември е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (31 октомври - 2 но-
ември) потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде бли-
зък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е 
пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-10-31 /15 ч 45 мин (UT = 13 ч 45 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/10/31 - 2016/11/06)

Волфовото число за седмицата 24 - 30 октомври 2016 г е 
W=6+4/-6; по новата система е Wn=10+6/-10)

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 през седмицата ще бъде 
между много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на 
Волфовото число са в границите от 10 до 30. Стойностите на 
новото Международно число на слънчевите петна са около 
1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразу-
вателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност 
до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
през цялата седмица.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
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орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена.

От 23 октомври Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ на 6 ноември.

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (31 октомври - 26 
ноември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
през целия период на прогнозата (31 октомври - 26 ноември 
2016 г). Вероятността за изригвания от средния мощностен 
клас M, за голямо изригване от клас X и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е пренебрежима. Планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4) и/или слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5; G1), 
свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални 
дупки са възможни в интервалите 31 октомври - 1 ноември, 11 
- 15 ноември и 19 - 26 ноември. Средна или мощна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=6 или 7), свързана с приекваториалната 
периферия на северната слънчева полярна коронална дупка 
и екваториална коронална дупка  се очаква в интервала 21 - 
23 октомври. 

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-10-31 /23 ч 0 мин (UT = 21 h 0 min)

1 ноември 2016 г /9 ч 45 мин: Средно планетарната гео-
магнитна обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха 
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незначителни (имаше две суб-изригвания от клас B), а него-
вото средно ниво е около А8. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда новата малка група петна 
2605 в северното полукълбо. Няма потенциални източници 
за средни и големи изригвания от мощностните класове М и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 1 ноември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 12 - 13 (по 
наша предварителна оценка, тъй като все още няма данни от 
наблюдения). Волфовото число е 11 по наша оценка. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 3 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (1, 2 
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и 3 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 3 
ноември ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 460 - 500 km/s) с тенденция към бавно спа-
дане. В момента тя е приблизително 465 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
претърпя колебания в диапазона между -4nT и +4nT. В мо-
мента Bz е приблизително равна на -1nT.

Днес, утре и на 3 ноември скоростта на слънчевия вятър ще 
продължи да намалява. Смущения в параметрите на слънче-
вия вятър са възможни на 3 ноември, причинени от влияние 
на северната слънчева полярна коронална дупка. Във връзка 
с това днес и на 3 ноември са възможни планетарни геомаг-
нитни смущения (Кp=4). Утре ще има условия за местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 и на 3 ноември геомагнитната обстановка ще е меж-
ду спокойна и активна, а утре - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес и утре е по 15% на ден, а за 3 ноември тя е 20%. Ве-
роятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини за 
днес, утре и за 3 ноември е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 ноември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
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HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-01 /9 ч 45 мин (UT = 7 ч 45 мин)

2 ноември 2016 г /12 ч 30 мин: Слънчевият диск е без 
петна. Слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток 
бяха незначителни, а неговото средно ниво е около А7. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Групата 2605 в се-
верното полукълбо вече е загубила напълно петната си и се е 
превърнала във факелно поле. Няма потенциални източници 
за средни и големи изригвания от мощностните класове М и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 2 ноември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 4 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (2, 3 и 
4 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще бъде 75, 
а на 4 ноември - около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 420 - 490 km/s). В момента тя е прибли-
зително 430 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на меж-
дупланетното магнитно поле (ММП) претърпя колебания в 
диапазона между -5nT и +6nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +5.5nT.

Днес, утре и на 4 ноември скоростта на слънчевия вятър ще 
бъде леко завишена главно под влияние на приекваториалния 
край на северната слънчева полярна коронална дупка, а днес 
отчасти и поради затихващото влияние на короналната дупка 
CH27. Във връзка с това, днес, утре и на 4 ноември ще има 
условия за слаба геомагнитна активност, включително и за 
планетарни геомагнитни смущения (Кp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстанов-
ка беше смутена в средно планетарен мащаб. Планетарно 
геомагнитно смущение (Kp=4) имаше снощи между 2 и 5 ч 
българско време. Над България геомагнитната обстановка 
беше смутена вчера привечер между 17 и 20 ч.

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

Днес утре и на 4 ноември геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 20%, а за 4 ноември 
тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини за днес, утре и за 4 ноември е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 ноември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-02 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

3 ноември 2016 г /13 ч 30 мин: Нови групи слънчеви петна. 
Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток 
бяха незначителни, а неговото средно ниво е около А7. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат реактивираната група петна 
2605 и още две нови малки групи петна. Едната от тях е в 
северното, а другата в южното полукълбо. По обща площ пре-
обладават петната в северното полукълбо. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 3 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 33 (по 
данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 24 - 25. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 5 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (3, 4 и 
5 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще бъде 75, 
а  на 5 ноември - около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 390 - 450 km/s). В момента тя е прибли-
зително 390 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на меж-
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дупланетното магнитно поле (ММП) претърпя колебания в 
диапазона между -8nT и +4nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -3nT.

Днес, утре и на 5 ноември параметрите на междупланет-
ната среда в околностите на Земята ще бъдат леко смутени 
поради близостта на нашата планета до хелиосферния токов 
слой (HCS). Във връзка с това, днес, утре и на 5 ноември ще 
има условия за слаба геомагнитна активност, включително 
и за планетарни геомагнитни смущения (Кp=4). Възможни 
са и слаби местни геомагнитни бури (К=5).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) 
имаше снощи между 23 и 5 ч и след това между 8 и 11 ч бъл-
гарско време. Над България геомагнитната обстановка беше 
смутена вчера привечер между 17 и 20 ч и снощи между 23 
и 2 ч.

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

Днес утре и на 5 ноември геомагнитната обстановка ще 
е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 05 ноември 
тя е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини за днес и за 5 ноември е по 5% на ден, а за утре е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 ноември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-03 /13 ч 30 мин (UT = 11 ч 30 мин)
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4 ноември 2016 г /10 ч 45 мин: Слаба местна геомагнитна 
буря над България през изминалата нощ

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше 
много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток 
бяха незначителни, а неговото средно ниво е около А7. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск  се виждат 2 групи петна (2605 и ново 
регистрираната 2606). И двете са в северното полукълбо и са 
еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 4 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 
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Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 30 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 6 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (4, 5 
и 6 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 6 
ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия 
вятър беше в диапазона 390 - 430 km/s). В момента тя е 
приблизително 405 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя колебания 
в диапазона между -6nT и +3nT като по обща продължител-
ност преобладаваха отрицателните стойности, т.е Bz беше 
ориентирана предимно на юг. В момента Bz е приблизително 
равна на +0.5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде леко зави-
шена, а утре и на 6 ноември ще бъде предимно в спокойния 
диапазон под 400 km/s. Във връзка с това днес все още има 
условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и 
на 6 ноември ще са възможни местни геомагнитни смущения 
над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше смутена. Планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4) имаше вчера между 8 и 14 ч и снощи между 
23 и 2 ч българско време. Над България имаше слаба мест-
на геомагнитна буря (за станция Панагюрище K=5) снощи 
между 23 и 2 ч.
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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 6 ноември - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 
утре е 15%, а за 6 ноември тя е 10%. Вероятността  за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, за утре е 
5%, а 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) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-04 /10 ч 45 мин (UT = 8 ч 45 мин)

5 ноември 2016 г /22 ч 30 мин: Избухвания на протубе-
ранси

кратък бюлетин

Слънчевата активност е много ниска. Колебанията на слън-
чевия рентгенов поток са слаби и през последното денонощие 
има само едно по-значително покачване до ниво от около B1, 
а средното му ниво е приблизително A7. 

Три избухвания на протуберанси в северозападната част 
на слънчевия диск бяха наблюдавани през последните две 
денонощия. Две от тях, които станаха през ранните часове на 
4 и 5 ноември, бяха съпроводени с изхвърляния на коронална 
маса (CME). Плазменият облак, отделил се от Слънцето при 
третата ерупция (на 5 ноември - днес), би могъл евентуално 
да достигне с периферията си Земята на 8 ноември.
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Изхвърляне на коронална маса (CME)
на 5 ноември 2016 г(SOHO/LASCO_C2)

Двете групи петна (2605 и 2606), които се виждат на слън-
чевия диск в северното полукълбо, са практически спокойни. 
Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.
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Слънчевият диск на 5 ноември 2016 г (SDO)

Боулдърското число е 25 (по данни от предната нощ). Но-
вият Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 26 (по 
данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 22 - 23. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 7 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (5, 6 
и 7 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 7 
ноември ще бъде около 80.

Скоростта на слънчевия вятър е в спокойния диапазон 
330 - 350 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се колебае в много тесен 
диапазон около нулата (между -2nT и +2nT). Параметрите на 
слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще останат 
в спокойните си нива утре и на 7 ноември. 
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Геомагнитната обстановка е спокойна. Тя ще остане та-
кава и утре и на 7 ноември. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за утре 
е около и под 1%, а за 7 ноември е 5%.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
обичайния фон. Такъв ще остане той утре и на 7 ноември. 
Радиационна буря не се очаква.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-05 /22 ч 30 мин (UT = 20 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/12/05 - 2016/12/12)

Волфовото число за седмицата 4 -  1 декември 2016 г е 
W=10+12/-10; по новата система е Wn=16+20/-16)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е ниска, а за големи изригвания от 
клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима.  

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде 
предимно ниска. Прогнозираните стойности на Волфовото 
число са в границите от 10 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
през цялата седмица.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.
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Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде меж-
ду активна между 8 и 11 декември под влияние на обширна 
област от слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция. 
Тогава ще има и условия за слаба или средна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5 или 6, бал G1 или G2) (***!!!***).

От 20 ноември Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ на 6 декември.

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА
(5 - 31 декември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
през целия период на прогнозата (7 ноември - 3 декември 2016 
г). Вероятността за изригвания от средния мощностен клас 
M в интервала 5 - 11 декември e ниска, а за интервала 11 - 31 
декември е пренебрежима. Вероятността за голямо изригва-
не от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима 
за целия интервал на прогнозата. Планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4) и/или слаби планетарни геомагнитни 
бури (Кp=5; G1), свързани с рекурентни (дълго живущи) 
слънчеви коронални дупки са възможни в интервалите 5 - 6 
декември, 7 - 11 декември и 19 - 25 декември. Средна или 
мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6 или 7) свързана 
с голяма слънчева коронална дупка с отрицателна полярност 
в южното полукълбо и около екватора на Слънцето се очаква 
в интервала 8 - 9 декември. Средна или мощна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=6 или 7), свързана с приекваториалната 
периферия на северната слънчева полярна коронална дупка и 
екваториална коронална дупка се очаква в интервала 21 - 22 
декември. 

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-12-05 /14 ч 0 мин (UT = 12 h 0 min)
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7 ноември 2016 г /14 ч 0 мин: Днес - спокойно „космическо 
време“, утре - слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевия рентгенов поток е почти постоянен 
около средно ниво A6-А7.Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2606 в 
северното полукълбо. Групата 2605 вече практически загуби 
петната си и се вижда като факелно поле близо до западния 
край на слънчевия диск. Няма потенциални източници за 
средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 7 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс днес около обяд е 
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12 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 
11 - 12. Слънчевият радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 9 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (7, 8 и 
9 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е около 
75, а на 9 ноември ще бъде приблизително 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 290 - 330 km/s). В момента тя е 
приблизително 295 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -2nT и +4nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -0.5nT.

Слабо нарастване на скоростта на слънчевия вятър се 
очаква днес и утре под влияние на област с положителна 
полярност върху слънчевия диск (малка приекваториална 
коронална дупка?). Това влияние ще стихне на 9 ноември. 
Във връзка с това днес и на 9 ноември се очакват местни 
геомагнитни смушения над някои райони на Земята. Условия 
за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) ще има утре.

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 и на 9 ноември геомагнитната обстановка ще е меж-
ду спокойна и смутена, а утре - между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
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за днес и 9 ноември е по 15% на ден, а за утре тя е 25%. Ве-
роятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини за 
днес и за 9 ноември е по 5% на ден, а за утре тя е 10%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 ноември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-07 /14 ч 0 мин (UT = 12 ч 0 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/11/07 - 2016/11/14)

Волфовото число за седмицата 31 октомври - 6 ноември 
2016 г е W=10+5/-10; по новата система е Wn=16+8/-16)

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 през седмицата ще бъде 
между много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на 
Волфовото число са в границите от 10 до 30. Стойностите на 
новото Международно число на слънчевите петна са около 
1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразу-
вателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност 
до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде нисък.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде меж-
ду спокойна и смутена през по-голямата част от седмицата 
с изключение на 8 ноември. Тогава до Земята ще достигне 
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слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 5 
ноември. Вероятността за планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4) или слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) 
на този ден се оценява на 60%.

От 23 октомври Земята се намира в сектор на междупла-
нетното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Чести промени 
на знака имаше на 1 и 2 ноември.  Земята ще пресече секторна 
граница на ММП с преход „-/+“ на 11 ноември.

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (7 ноември - 3 де-
кември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
през целия период на прогнозата (7 ноември - 3 декември 
2016 г). Вероятността за изригвания от средния мощностен 
клас M, за голямо изригване от клас X и за протонни (СЕЧ) 
ерупции е пренебрежима. Планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4 ) и/или слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5; G1), 
свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални 
дупки са възможни в интервалите 10 - 15 ноември и 19 - 30 
ноември. Средна или мощна планетарна геомагнитна буря 
(Kp=6 или 7), свързана с приекваториалната периферия на 
северната слънчева полярна коронална дупка и екваториална 
коронална дупка се очаква в интервала 21 - 23 октомври. На 
8 ноември се очаква до Земята да достигне плазмен облак 
(CME),изхвърлен от Слънцето на 5 ноември, който ще пре-
дизвика планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) или слаба 
буря(Kp=5; G1).

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-11-07 /21 ч 0 мин (UT = 19 h 0 min)
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8 ноември 2016 г /11 ч 45 мин: На слънчевия диск няма 
петна. Днес се очаква слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевия рентгенов поток е почти постоянен 
около средно ниво A6-А7. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 8 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 0 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 76. 
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Слънчевата активност днес, утре и на 10 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (8, 9 
и 10 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 10 
ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 280 - 350 km/s. В момента тя е 
приблизително 290 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -6nT и +4nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -4.5nT. Преди полунощ знакът на Bz беше почти 
непрекъснато положителен, а след полунощ той е отрицателен 
(т.е Bz e ориентирана на юг).

Днес по-късно през деня се очаква до Земята да достигне 
слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 5 
ноември в резултат от избухване на протуберанс. Не се оч-
аква ефектът да бъде много силен и ще е по-добре изразен в 
поведението на ММП и по-слабо в скоростта на слънчевия 
вятър. Утре и на 10 ноември обстановката ще се успокои. Във 
връзка с това днес и отчасти утре ще има условия за планетар-
ни геомагнитни смущения (Kp=4), а днес и (евентуално)- за 
слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; 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 e между спокойна и 
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слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; G1) (***!!!***), 
а утре и на 10 ноември тя ще е между спокойна и активна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 30%, а за утре и за 10 ноември тя е по 15% на ден. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
за днес е 10%, а за утре и за 10 ноември е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 ноември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-08 /11 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

9 ноември 2016 г /14 ч 30 мин: Закъснява ли геомагнит-
ната буря?

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевия рентгенов поток показва тенденция 
към слабо нарастване и достигна до нива B1.0-B1.3. Реги-
стрирано е само едно по-забележимо суб-изригване от клас 
B. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

Двете големи коронални дупки CH30 и CH31 в южното 
полукълбо на Слънцето са двете най-забележими структури 
върху слънчевия диск в ултравиолетова и рентгенова светли-
на. Те са с отрицателна магнитна полярност. След около два 
дни ще заемат геоефективна позиция и ще бъдат най-важният 
фактор за параметрите на междупланетната среда в близост 
до Земята и геомагнитната обстановка в края на тази и нача-
лото на следващата седмица.
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Коронални дупки на слънчевия диск
на 9 ноември 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 9 ноември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 76. 

Слънчевата активност днес, утре и на 11 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (9, 10 
и 11 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 11 
ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Засега няма сигурни признаци, че към Земята се прибли-
жава изхвърлен от Слънцето плазмен облак (CME). През 
последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в 
спокойния диапазон 280 - 360 km/s със слабо изразена плавна 
тенденция към нарастване. В момента тя е приблизително 
360 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT 
и +2nT. В момента Bz е приблизително равна на -0.5nT. 

Днес все още се очаква по-късно през деня до Земята да 
достигне слънчевият плазмен облак (CME), изхвърлен от 
Слънцето на 5 ноември в резултат от избухване на протубе-
ранс. Ефектът обаче ще бъде слаб и ще започне да отслабва 
утре. На 11 ноември вече може да се очаква влияние от 
слънчевата коронална дупка CH30 (CH HSS-ефект), която ще 
започне да заема геоефективна позиция. Във връзка с това 
днес, утре и на 11 ноември  ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4)../../PDF/SW-Warning.pdf.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото 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 11 ноември геомагнитната обстановка ще 
e между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за трите дни е по 15% на ден,а 
вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 ноември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-09 /14 ч 30 мин (UT = 12 ч 30 мин)

11 ноември 2016 г /8 ч 30 мин: Ново усилване на геомаг-
нитната активност. Слаба планетарна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевия рентгенов поток е около средно 
ниво A9. Регистрирани са 3 - 4 суб-изригвания от клас B. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда регистрираната на 9 ноември 
група петна 2607, както и една друга група петна, разположена 
североизточно от нея, която все още няма номер. И двете са в 
южното полукълбо. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 11 ноември 2016 г (SDO)
  

Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 32 
(по данни от 1 наблюдение). Волфовото число по наша оценка 
е около 24 - 25. Слънчевият радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 13 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (11, 12 
и 13 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 13 
ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера сутринта Земята се срещна с размитата периферия 
на изхвърления на 5 ноември от Слънцето плазмен облак 
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(CME), но динамичният ефект върху земната магнитосфера 
беше незначителен. Впоследствие вчера след обяд нашата 
планета пресече секторна граница на междупланетното маг-
нитно поле (ММП) и навлезе в сектор с отрицателна (южна) 
полярност. Приблизително до 18 ч вчера българско време ско-
ростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон под 400 
km/s, след което започна да нараства, достигайки през нощта 
за кратко до 490 - 500 km/s. В момента тя е  приблизително 
450 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетно-
то магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона  между 
-11nT и +11nT. В момента Bz е приблизително равна на -4nT. 
Активизацията на обстановката в близкото до Земята меж-
дупланетно пространство създаде условия за активизиране и 
на земното магнитно поле, включително през тази нощ и до 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Активните нива на параметрите на слънчевия вятър и 
ММП ще се запазят в рамките на 3-дневната прогноза (11 - 
13 ноември). Причината за това е навлизането на Земята в 
сектора на влияние на приекваториалната слънчева коронална 
дупка CH30 (CH HSS-ефект). Това ще създава предпоставки 
за активна геомагнитна обстановка, включително и за слаби 
планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
се активизира като тази нощ между 2 и 5 ч българско време 
достигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Над България е регистрирано местно 
смущение (за станция Панагюрище К=4) вчера между 17 и 
23 ч българско време. Над полярните райони бе наблюдавана 
аврорална активност. 
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis)над Аляска на 10/11 
ноември 2016 г (снимка: 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 13 ноември геомагнитната обстановка ще 
e между смутена и активна, като днес и утре са възможни 
периоди със слаби геомагнитни бури (Kp=5; G1) (***!!!***). 
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Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за утре и на 13 ноември е по 30% на ден, а вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е 15% за 
утре и 10% за 13 ноември. 

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-11 /8 ч 30 мин (UT = 6 ч 30 мин)

13 ноември 2016 г /17 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър надхвърли 700 km/s. Планетарни геомагнитни смуще-
ния

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевия рентгенов поток е около средно 
ниво A9. Регистрирани са 2 - 3 суб-изригвания от клас B. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Техните номе-
ра са 2608, 2609 и 2610. Първите две са в южното, а третата 
- в северното полукълбо. Групата петна 2610 превъзхожда по 
площ групите 2608 и 2609. Няма потенциални източници за 
средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 13 ноември 2016 г (SDO)
  

Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес сутринта е 
37 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число по наша 
оценка е около 25. Слънчевият радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 15 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (13, 14 
и 15 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 15 
ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

От вчера Земята се намира в сектор с висока скорост на 
слънчевия вятър, чийто първичен източник е слънчевата 
коронална дупка CH30. В резултат на това скоростта на 
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слънчевия вятър през последното денонощие беше висока 
- между 650 - 750 km/s. В момента тя е  приблизително 705 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона  между 
-5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +1nT. 
Високата скорост на слънчевия вятър в близкото до Земята 
междупланетно пространство през последните 24 часа съз-
даде условия за активизиране и на земното магнитно поле 
доведе до два периода на геомагнитни смущения (Kp=4)../../
PDF/SW-Warning.pdf.

 

Слънчевите коронални дупки на 
13 ноември 2016 г (SDO/AIA)

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане висока, 
утре и на 15 ноември тя ще спада. По тази причина днес ще 
има условия за планетарни геомагнитни смущения. Утре и 
на 15 ноември смутена обстановка ще има само над отделни 
райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше смутена. Планетарни геомагнитни 
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смущения имаше вчера след обяд между 14 и 17 ч и след 
това между 23 ч снощи и 11 ч тази сутрин българско време. 
Над България е регистрирано местно смущение (за станция 
Панагюрище К=4) днес между 14 и 17 ч българско време. 

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и 
активна, а утре и на 15 ноември - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за утре е 20%, а за 15 ноември е 15%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е 10% за днес и 
по 5% за утре и за 15 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-13 /17 ч 15 мин (UT = 15 ч 15 мин)

14 ноември 2016 г /11 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър е около 600 - 700 km/s. Планетарната геомагнитна об-
становка е смутена

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевия рентгенов поток е около средно ниво 
A8-A9. Регистрирани са няколко суб-изригвания от клас B, 
чийто източник беше групата петна 2610. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2609 и 2610). 
Първата е  в южното, а втората - в северното полукълбо. По 
площ изглеждат почти равни. Няма потенциални източници 
за средни и големи изригвания от мощностните класове М и 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 14 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 35 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число по наша оценка е 
около 25. Слънчевият радио индекс F10.7 e 78. 

Слънчевата активност днес, утре и на 16 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (14, 15 
и 16 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 16 
ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Земята се намира в сектор с висока скорост на слънчевия 
вятър, чийто първичен източник е слънчевата коронална 
дупка CH30. В резултат на това скоростта на слънчевия вятър 
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през последното денонощие беше висока - между 600 и 700 
km/s. В момента тя е приблизително 605 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -6nT и +5nT. В момента Bz е 
приблизително равна на +1.5nT. Високата скорост на слънче-
вия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство 
създаде условия за слаба геомагнитна активност, включител-
но и за планетарно геомагнитни смущения (Kp=4)../../PDF/
SW-Warning.pdf.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно 
пространство ще остане активна и скоростта на слънчевия 
вятър все още ще бъде висока. Общата тенденция в рамките 
на 3-дневната прогноза (14 - 16 ноември) е обаче към ней-
ното успокояване. По тази причина днес ще има условия за 
значителна геомагнитна активност, включително и за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре се 
очакват местни геомагнитни смущения над отделни райони 
на Земята, а на 16 ноември геомагнитната обстановка ще е 
спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие средно планетарната геомаг-
нитна обстановка беше смутена. Планетарно геомагнитно 
смущение имаше снощи между 20 и 2 ч българско време. Над 
България са регистрирано местни геомагнитни смущения (за 
станция Панагюрище К=4) вчера след обяд между 14 и 17 ч 
и след това снощи между 20 и 23 ч българско време. 

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и 
активна, включително е възможна и слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре геомагнитната 
обстановка ще е между спокойна и смутена, а на 16 ноември 
тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за утре и за 16 ноември е по 10% на ден. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини  
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(К=5) е 10% за днес и около и под 1% за утре и за 16 ноември.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 ноември) по-

токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-14 /11 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

16 ноември 2016 г /23 ч 0 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около средно 
ниво A8. Регистрирани са две суб-изригвания от клас B, 
чийто източник беше групата петна 2610. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
Регистрирано е избухване на протуберанс в северното полу-
кълбо с протяжност от около 15 градуса. Това стана вчера 
около 16 ч 15 мин българско време. Движението на изхвър-
ления плазмен облак (CME) е ориентирано твърде на север 
спрямо равнината на земната орбита, което изключва среща 
с нашата планета.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна, които са в се-
верното полукълбо. Едната е групата 2610, а другата е нова и 
засега се вижда като единично петно близо до източния край 
на слънчевия диск. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 16 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 29 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс за днес е 26 (по данни 
от 17 наблюдения). Волфовото число по наша оценка е около 
24 - 25. Слънчевият радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 18 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 
около 75, а  на 18 ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-
щие беше в диапазона между 400 и 450 km/s. В момента тя 
е  приблизително 410 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
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на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -2.5nT.

Утре и на 18 ноември параметрите на междупланетната 
среда в околностите на Земята ще бъдат в диапазоните на 
техните спокойни стойности. Не се очаква значителна гео-
магнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна обстановка 
беше спокойна. 

Утре и на 18 ноември геомагнитната обстановка ще е 
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за утре и за 18 ноември е по 10% на ден. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е около 
и под 1% за утре и за 18 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-16 /23 ч 15 мин (UT = 21 ч 15 мин)

17 ноември 2016 г /9 ч 1 5мин: Днес „космическото“ 
време е спокойно. Очаква се слаба геомагнитна активност 
на 19 ноември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток „застина“ около 
средно ниво A8. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 
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На слънчевия диск се виждат 2 групи петна, които са в 
северното полукълбо. Едната е групата 2610, а другата е еди-
нично петно близо до източния край на слънчевия диск. То се 
наблюдава от вчера, но все още няма номер. Няма потенциал-
ни източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 17 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 18 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 34 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число по наша оценка е 
около 24 - 25. Слънчевият радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 19 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 
около 85, а на 19 ноември - около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона между 400 и 450 km/s като се наблюдаваше 
тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия 
вятър е приблизително 405 km/s. Вертикалната компонента 
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше 
в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е приблизи-
телно равна на +1.5nT.

Днес и утре параметрите на междупланетната среда в 
околностите на Земята ще бъдат в диапазоните на техните 
спокойни стойности. На 19 ноември Земята ще навлезе в 
зоната на влияние на слънчева коронална дупка с положи-
телна полярност и скоростта на слънчевия вятър ще нарасне 
(CH HSS-ефект). Към това влияние евентуално може да се 
добави и слаб ефект от преминаващ в близост до Земята 
плазмен облак (CME), изхвърлен на 15 ноември от Слънцето 
в резултат от избухване на протуберанс. Въз основа на това 
днес и утре не се очаква значителна геомагнитна активност, 
а на 19 ноември ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна обстановка 
беше спокойна. 

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 
19 ноември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре 
е по 10% на ден, а за 19 ноември тя е 20%. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е около и 
под 1% за днес и утре, а за 19 ноември е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-17 /9 ч 15 мин (UT = 7 ч 15 мин)
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19 ноември 2016 г /11 ч 15 мин: В рамките на 3-дневната 
прогноза (19 - 21 ноември) е възможна слаба геомагнитна 
активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около средно 
ниво A8. Тази сутрин имаше едно изолирано суб-изригване от 
мощностен клас B с показател около B3. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна, които са в 
северното полукълбо. Техните номера са 2610 и 2611. Група-
та петна 2610 е в процес на отслабване. Тя се намира близо 
до западния край на слънчевия диск и вече едва се вижда. 
Няма потенциални източници за средни и големи изригвания 
от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 19 ноември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 28 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 25 (по 
данни от 3 наблюдения). Волфовото число по наша оценка е 
около 11 - 12. Слънчевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 21 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 21 
ноември ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в диапазона между 300 и 360 km/s като се наблюдава-
ше слаба тенденция към спадане. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 330 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz 
е приблизително равна на +2.5nT.

Днес, утре и на 21 ноември се очаква Земята да бъде в зо-
ната действие на слънчева област с положителна полярност 
и скоростта на слънчевия вятър слабо ще нарасне (CH HSS-
ефект). На третия ден (21 ноември) това влияние постепен-
но ще започне да отслабва. Въз основа на това днес, утре и 
на 21 ноември ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна 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, утре и на 21 ноември геомагнитната обстановка  ще 
е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е по 20% на ден, а за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-19 /11 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

20 ноември 2016 г /10 ч 15 мин: Еруптивна активност от 
обратната страна на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около средно 
ниво A7. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

Две изригвания са регистрирани вчера късно след обяд от 
обратната страна на Слънцето от ултравиолетовата камера на 
борда на сондата STEREO-A. Техният източник е в района 
на старата активна област 2605. Наблюдавани са изхвърля-
ния на коронална маса (CME), но както може да се очаква, 
движението на плазмените облаци е почти в противоположна 
на Земята посока. 
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Снимка на обратната страна на Слънцето, получена с ул-
травиолетовата камера на борда на сондата STEREO Ahead 
(STEREO-A) вчера около 17 ч 25 мин българско време, направена 
малко преди двете изригвания. С кръг е обозначен района на об-

ластта AR12605 (2605)

На слънчевия диск едва се вижда само групата петна 2611 в 
северното полукълбо. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 20 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 22 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 7 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число по наша оценка е 
0. Слънчевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 22 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 22 
ноември ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон между 320 - 350 km/s. В момента 
тя е приблизително 330 km/s. Вертикалната компонента(Bz) 
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на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -4nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +0.5nT.

Днес и утре се очаква да има леко нарастване на скоростта 
на слънчевия вятър, свързано с влияние на малка приеквато-
риална коронална дупка (CH HSS-ефект). По-значителен CH 
HSS ефект се очаква на 22 ноември. Той е свързан с по-голяма 
слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо 
днес и утре ще има условия за планетарни геомагнитни сму-
щения. По-значителна геомагнитна активност, включително 
до планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; 
G2) (***!!!***) ще има на 22 ноември.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна 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 спо-
койна и активна, а на 22 ноември тя ще е между спокойна и 
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) 
(***!!!***) Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е 20% на за днес, 15% за утре и 35% за 22 ноември. 
Вероятността  за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(К=5) е по 5% на ден за днес и утре и 30% за 22 ноември. 
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на 
средни ширини (K=6) за 22 ноември е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-20 /10 ч 15 мин (UT = 7 ч 15 мин)
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21 ноември 2016 г /11 ч 0 мин:На слънчевия диск не се 
виждат петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около средно 
ниво A6-A7. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Старата 
активна област 2605 се очаква да изгрее на североизточния 
лимб през следващите 24 - 48 часа.

 

Слънчевият диск на 21 ноември 2016г (SDO)
  
Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 



961

данни от 1 наблюдение). Волфовото число по наша оценка е 
0. Слънчевият радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 23 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 23 
ноември ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон между 330 - 370 km/s. В момента 
тя е  приблизително 340 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -2.5nT.

Днес и през по-голямата част от утрешния ден се очаква 
скоростта на слънчевия вятър да бъде в спокойния или в „гра-
ничния“ диапазон около или малко над 400 km/s. Съществено 
нарастване на същата се очаква по-късно утре както и на 23 
ноември във връзка с ориентирането в геоефективна позиция 
на слънчевите коронални дупки CH35 и CH36. Във връзка с 
това утре и на 23 ноември се очаква ръст на геомагнитната 
активност, включително до слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна 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 
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смутена, утре - между спокойна и слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 23 ноември тя ще е 
между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини е 15% за днес, 30% за утре и 40% за 23 но-
ември. Вероятността  за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) е 5% за днес, 10% за утре и 20% за 23 ноември. 
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на 
средни ширини (K=6) за 23 ноември е 5%, а за днес и утре е 
около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 23 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-21/11ч00мин (UT= 09ч00мин)

22 ноември 2016 г /11 ч 0 мин: Леко смутена геомагнитна 
обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток през последните 
часове плавно нараства и в момента е около средно ниво B1.0. 
Суб-изригване с мощностен показател ~ B3 е регистрирано 
тази сутрин, приблизително в 9 ч българско време. Не са на-
блюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока 
на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за средни и големи изригвания от мощностните 
класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Старата 
активна област 2605 се очаква да изгрее на североизточния 
лимб по-късно днес или утре.
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Слънчевият диск на 22 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 24 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (22, 23 
и 24 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще бъде 
около 75, а на 24 ноември ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
беше в спокойния диапазон 340 - 390 km/s. В момента тя е 
приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
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апазона между -7nT и +7nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +2.5nT.

Днес, утре и на 24 ноември се очаква скоростта на слън-
чевия вятър  съществено да нарасне под влияние на приек-
ваториалната слънчева коронална дупка CH36 и приеквато-
риалния край на северната полярна коронална дупка CH35 
(CH HSS-ефект). Във връзка с това днес, утре и на 24 ноември 
се очаква ръст на геомагнитната активност, включително до 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна обстановка беше 
спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомагнитни 
смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над 
България геомагнитната обстановка също беше смутена вчера 
между 17 и 20 ч 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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а утре и на 24 ноември тя ще е между смутена и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за днес 
и по 40% за утре и 24 ноември. Вероятността за слаба гео-
магнитна буря на средни ширини (К=5) е по 15% за днес и 
за 24 ноември и 20% за утре. Вероятността за геомагнитна 
буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес 
и утре е по 5% на ден, а за 24 ноември тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2016-11-22 /11 ч 0 мин (UT = 9 ч 0 мин)
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26 ноември 2016 г /13 ч 0 мин: Нови групи слънчеви петна. 
Геомагнитна и аврорална активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около средно 
ниво B1.0. Регистрирани са няколко суб-изригвания в мощ-
ностния диапазон B1-B3. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда регистрираната група петна 
2612 (това е старата област 2605) и една нова малка група 
близо до северозападния край на слънчевия диск. Двете са в 
северното полукълбо. Едно малко единично петно се вижда 
близо до екватора, което изглежда, че е в южното полукълбо. 
Засега няма потенциални източници за средни и големи из-
ригвания от мощностните класове М и X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 26 ноември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 18 (по 
данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 81. 

Слънчевата активност днес, утре и на 28 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 28 
ноември ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на приекваториалния край на слънчевата 
коронална дупка CH35 и намиращата се близо до слънчевия 
екватор коронална дупка CH36 скоростта на слънчевия вятър 
през последното денонощие беше висока (между 600 и 720 
km/s) (CH HSS- ефект). В момента тя е приблизително 640 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и 
+5nT. В момента Bz е приблизително равна на +2nT. При тази 
активна в близкото до Земята междупланетно пространство 
обстановка през последните 24 часа е регистриран 9-часов 
период на планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). 

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Зе-
мята ще бъде все още висока, а утре със стихване на CH HSS 
- ефекта, обстановката  ще започне да се успокоява. Поради  
това днес и утре ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4), а днес - и за слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***). На 28 ноември геомагнитната 
обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитна обстановка 
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беше активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
беше наблюдавано вчера между 11 и 20 ч. Над някои райони 
на Земята бяха регистрирани местни слаби магнитни бури. 
Над България е наблюдавана слаба местна буря (за станция 
Панагюрище K=5) вчера между 14 и 17 ч. Над полярните 
и субполярни области на Земята е наблюдавана аврорална 
активност.

 

Средно широтно сияние (Mid Latitude Aurora)
над Шотландия на 25 ноември (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 смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна и активна, а на 28 ноември тя ще е 
предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е 40% за днес, 15% за утре и 5% за 28 
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ноември. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (К=5) е 15% за днес, 5% за утре и около и под 1% 
за 28 ноември. 

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-26 /13 ч 0 мин (UT = 11 ч 0 мин)

27 ноември 2016 г /12 ч 30 мин: Геомагнитната обстановка 
се поуспокои, но скоростта на слънчевия вятър остава доста 
висока

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около средно 
ниво A9-B1. Регистрирани са две импулсни суб-изригвания 
в мощностния диапазон B1-B2. Не са наблюдавани изхвър-
ляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда регистрираната група петна 
2612 (това е старата област 2605) и една малка група близо 
до северозападния край на слънчевия диск. Същата беше 
наблюдавана и вчера, но все още няма номер. Двете са в се-
верното полукълбо. Няма потенциални източници за средни 
и големи изригвания от мощностните класове М и X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 27 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 27 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 13 - 14. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 81. 

Слънчевата активност днес, утре и на 29 ноември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 ноември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 29 
ноември ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на все още продължаващ CH HSS- ефект 
скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 
остана доста висока (между 600 и 650 km/s). В момента тя 
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е приблизително 600 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -3.5nT. 

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 ноември) ско-
ростта на слънчевия вятър постепенно ще спада. Във връзка с 
това днес все още ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4). Утре и на 29 ноември ще има местни гео-
магнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 ще е между спокойна и 
активна, утре - предимно спокойна, а на 29 ноември тя ще 
е между спокойна и смутна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е 20% за днес, 5% за утре и 
10% за 29 ноември. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (К=5) е 5% за днес и около и под 1% за 
утре и за 29 ноември. 

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-27 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

28 ноември 2016 г /11 ч 30мин: Нарастване на слънчевата 
петнообразувателна активност. Импулсно C - изригване
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
ниска. Импулсно изригване с мощностен показател C1.3 е 
регистрирано тази сутрин в 9 ч 50 мин българско време в 
района на намиращата се на западния край на слънчевия 
диск факелна област 2611. През последните 24 часа са на-
блюдавани и десетина суб-изригвания от мощностния клас B.  
Слънчевият рентгенов поток е около средно ниво B1.0-B1.5. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат групите петна 2612, реги-
стрираната вчера група 2613, както и една нов център на пет-
нообразуване, разположен източно от 2612. И трите области 
са в северното полукълбо. Няма потенциални източници за 
средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 28 ноември 2016 г (SDO)
Боулдърското число е 31 (по данни от снощи). Новият 
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Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 
(по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 30 ноември ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от 
средния клас М, 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 ноември). Слънчевият радио индекс 
F10.7 утре и на 30 ноември ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър почти плавно спадна от 600 km/s до около 450 km/s. 
В момента тя е приблизително 460 km/s. Вертикалната ком-
понента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -2nT и +2nT като по обща 
продължителност преобладаваха отрицателните стойности 
(т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг). В момента Bz е 
приблизително равна на 0.

Днес, утре и на 30 ноември скоростта на слънчевия вятър 
ще продължи да спада. Във връзка с това е възможна слаба 
геомагнитна активност, изразяваща се в местни геомагнитни 
смущения (K=4) над отделни райони на Земята. 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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, утре и на 30 ноември геомагнитната обстановка ще 
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е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини е 5% за днес и по 10% на ден 
за утре и за 30 ноември. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) е около и под 1% за днес и утре 
и е 5% за 30 ноември. 

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 ноември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-28 /11 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

29 ноември 2016 г /12 ч 30мин: C8 - изригване от новата 
активна област AR12615 (2615)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
ниска. Изригване с мощностен показател ~ C8 е регистрира-
но тази сутрин около 9 ч 10 мин българско време в района 
на новата активна област 2615. Засега няма данни за съпът-
стващи явления. През последните 24 часа са наблюдавани и 
няколко суб-изригвания от мощностния клас B. Слънчевият 
рентгенов поток е около средно ниво B2.0. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат групите петна 2612, реги-
стрираната вчера група 2614, както и другата нова група 
петна 2615. Първите две области са в северното полукълбо, 
а значително по-малката по площ 2615 е в южното полукълбо 
на Слънцето. C8-изригването от тази сутрин дава известно 
основание да предположим, че областта 2615 евентуално би 
могла да бъде източник на изригване от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от мощностния клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 29 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 48 (по 
данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 36 - 37. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 85. 

Слънчевата активност днес, утре и на 1 декември ще бъде 
предимно ниска. Вероятността за голямо изригване от клас X, 
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки 
един от трите дни (29 и 30 ноември и 1 декември). Въпреки, 
че Центърът за прогнози на космическото време в Боулдър 
дава пренебрежима вероятност за M-изригване (около и под 
1%), то по наше мнение тази вероятност може би е подцене-
на в предвид наблюдаваната еруптивна активност от новата 
активна област 2615. Слънчевият радио индекс F10.7 утре и 
на 01 декември ще е около 85.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
спадаше съвсем слабо като остана в тесния диапазон 430 - 450 
km/s. В момента тя е приблизително 430 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz 
е приблизително равна на -3nT.

Днес, утре и на 1 декември скоростта на слънчевия вятър 
ще продължи да спада. Във връзка с това днес и утре е въз-
можна слаба геомагнитна активност, изразяваща се в местни 
геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. 
На 1 декември геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 и геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
смутена, а на 1 декември тя ще е спокойна. Вероятността за 
геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% на ден 
за днес и утре, а за 01 декември е 5%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е около и под 1% 
за всеки един от трите дни (29 и 30 ноември и 1 декември). 

В рамките на 3-дневната прогноза (29 ноември - 1 де-
кември) потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде бли-
зък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е 
пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-29 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)



976

30 ноември 2016 г /12 ч 30 мин: Две изригвания със средна 
мощност от активната област AR12615 (2615)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
умерена. Вчера рано вечерта в 19 ч 20 мин и по-късно в 1 ч 
30 мин българско време областта 2615 генерира изригвания 
с мощностни показатели M1.0 и M1.2. Няма данни за съпът-
стващи явления. Тази област беше източник също така и на 
няколко слаби изригвания от клас C. Слънчевият рентгенов 
поток е около средно ниво B1.5. Не са наблюдавани изхвър-
ляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

 

M1.2-изригване в активната област AR12615 
(2615) на 30 ноември 2016 г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна, чийто номера 
са 2612, 2614 и 2615. Първите две области са в северното по-
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лукълбо, а 2615 е в южното полукълбо на Слънцето. По площ 
тя е по-малка от групите 2612 и 2614. В същото време 2615 
е вероятен източник на изригвания от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от мощностния клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 30 ноември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 43 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 56 
(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 90. 

Слънчевата активност днес, утре и на 2 декември ще бъде 
предимно ниска. Вероятността за средно изригване от клас M 
e 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 (30 ноември, 1 и 2 декември). Слънчевият 
радио индекс F10.7 утре и на 2 декември ще е около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в диапазона 350 - 450 km/s при добре изразена тенден-
ция към спадане. В момента тя е приблизително 350 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3nT и +4nT. В 
момента Bz е приблизително равна на -0.5nT.

Днес, утре и на 2 декември скоростта на слънчевия вятър 
ще бъде в спокойния диапазон около и под 400 km/s. Във 
връзка с това не се очаква значителна геомагнитна активност 
в рамките на 3-дневната прогноза (30 ноември - 2 декември).

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, утре и на 2 декември геомагнитната обстановка ще 
е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на сред-
ни ширини е по 10% на ден, а за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (29 ноември - 1 де-
кември) потокът на слънчевите протони с висока енергия 
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде бли-
зък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е 
пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-11-30 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

1 декември 2016 г /16 ч 0 мин: Слънчевият рентгенов 
поток и еруптивната активност забележимо спаднаха спрямо 
предните два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие спадна 
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и слезе от ниво „умерена“ на ниво „ниска“. Двете близки по 
време импулсни изригвания от вчера след обяд (в 17 ч и 17 ч 
20 мин българско време) с мощностни показатели C1.0 и C2.3 
в областта 2615 бяха единствените по-значими еруптивни 
събития през последното денонощие. Слънчевият рентгенов 
поток забележимо спадна спрямо предходните две деноно-
щия и през последните часове е около нивото B1.0 и B1.1. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Техните номе-
ра са 2612, 2614 и 2615. Първите две области са в северното 
полукълбо, а 2615 е в южното полукълбо на Слънцето. По 
площ тя е по-малка от групите 2612 и 2614. Приема се, че 
областите 2612 и 2615 са вероятни източници на изригвания 
от средния мощностен клас M. Засега обаче 2612, както и 
2614 са еруптивно спокойни, а стихването на изригванията 
в областта 2615 показва, че и тя към този момент е в процес 
на успокояване. Няма потенциални източници за големи из-
ригвания от мощностния клас X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 1 декември 2016 г (SDO)
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  Боулдърското число е 75 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 59 
(по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е около 40. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 3 декември ще бъде 
предимно ниска. Вероятността за средно изригване от клас M 
e 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 (1, 2 и 3 декември). Слънчевият радио 
индекс F10.7 утре и на 3 декември ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  
беше в спокойния диапазон 350 - 380 km/s, а тенденцията е 
към слабо покачване. В момента тя е приблизително 370 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -1nT и +3nT 
като преобладаваха положителните стойности т.е. Bz беше 
ориентирана предимно на север. В момента Bz е приблизи-
телно равна на +2.5nT.

Днес, утре и на 3 декември скоростта на слънчевия вятър 
ще бъде в спокойния диапазон около и под 400 km/s. Във 
връзка с това не се очаква значителна геомагнитна активност 
в рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 декември).

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, утре и на 3 декември геомагнитната обстановка 
ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на 
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средни ширини е по 10% на ден, а за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (К=5) е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 декември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-01 /16 ч 0 мин (UT = 14 ч 0 мин)

2 декември 2016 г /11 ч 30 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Имаше няколко суб-изригвания от мощностния 
диапазон B1-B5. Слънчевият рентгенов поток  е около нивото 
B1.0 - B1.1. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Техните номе-
ра са 2612, 2614, 2615 + ново регистрираната 2616. По площ и 
брой  преобладават петната в северното полукълбо. Там са 3 
от групите петна, като само 2615 е на юг от екватора. Всички 
номерирани области са от магнитен клас „бета“. Приема се, 
че областите 2612, 2614 и 2615 са евентуални източници на 
изригвания от средния мощностен клас M. Засега обаче те са 
еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за голе-
ми изригвания от мощностния клас X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 2 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 64 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 50. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 4 декември ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за средно изриг-
ване от клас M e 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 (2, 3 и 4 декем-
ври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 4 декември 
ще е около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 340 - 400 km/s. В момента тя е 
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приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диа-
пазона между -2nT и +3nT като преобладаваха положителните 
стойности т.е. Bz беше ориентирана предимно на север.  В 
момента Bz е приблизително равна на -2nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще бъде в 
спокойния диапазон около и под 400 km/s. На 4 декември тя 
слабо ще нарасне под влияние на малка слънчева коронална 
дупка с положителна полярност. Ето защо днес и утре се оч-
аква спокойна геомагнитна обстановка, а на 4 декември ще 
има условия за местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята.

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 и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 
4 декември 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 4 декември тя е 20%. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е около и 
под 1% за днес и утре, а за 4 декември е 5%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 декември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-02 /11 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)
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3 декември 2016 г /11 ч 30 мин: Слънцето отново „стихна“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток се характеризира с 
плавни изменения в диапазона B1.0 - B1.5. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (2612, 2614, 
2615 и 2616). От последните изображения на Слънцето в 
бяла светлина от тази сутрин се вижда, че групата петна 2616 
в южното полукълбо е по-голяма от останалите три групи, 
които са в северното полукълбо. Групите петна 2614 и 2616 
са силно отслабнали и едва се виждат. Всички номерирани 
области са от магнитен клас „бета“. Областите 2612 и 2615 са 
евентуални източници на изригвания от средния мощностен 
клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания 
от мощностния клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 3 декември 2016 г (SDO)



985

Боулдърското число е 59 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 45. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 83. 

Слънчевата активност днес, утре и на 5 декември ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за средно изриг-
ване от клас M e 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 (3, 4 и 5 декем-
ври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 5 декември 
ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 300 - 370 km/s като преоблада-
ващата тенденция беше низходяща. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 305 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -3nT и +2nT. В момента Bz 
е приблизително равна на +0.5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спокойния 
диапазон около и под 400 km/s. Утре и на 5 декември тя може 
слабо да нарасне под влияние на малка слънчева коронална 
дупка с положителна полярност. Ето защо днес се очаква 
спокойна геомагнитна обстановка, а утре на 5 декември ще 
има условия за местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята.

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 
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обичайния фон. 
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 

5 декември тя 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 тя е 20%. Вероятността 
за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5)  е около 
и под 1% за днес, а за утре и за 5 декември е по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 декември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-03 /11 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

4 декември 2016 г /12 ч 15 мин: Две слаби слънчеви из-
ригвания и спокойна геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
ниска. Тази сутрин около 5 и 10 ч българско време са реги-
стрирани две слаби импулсни изригвания с мощностни пока-
затели ~C1.2-C1.3. През последните 24 часа са наблюдавани и 
няколко суб-изригвания от мощностния клас B. „Базисното“ 
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.2 - B1.5. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Групата 2612 
е в северното полукълбо, близо до северозападния край на 
слънчевия диск. В южното полукълбо е значително по-голя-
мата по площ група петна 2615. Тя е евентуален източник за 
едно изригване от средния мощностен клас M. Няма потен-
циални източници за големи изригвания от мощностния клас 
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 4 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 62 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 38 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е около 35. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 84. 

Слънчевата активност днес, утре и на 6 декември ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за средно изриг-
ване от клас M e 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 (4, 5 и 6 декем-
ври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 6 декември 
ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
беше в спокойния диапазон 270 - 330 km/s като преоблада-
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ващата тенденция беше низходяща. В момента скоростта на 
слънчевия вятър е приблизително 275 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -2nT и 0nT. В момента Bz е 
приблизително равна на -1.5nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър евентуално може 
слабо да нарасне под влияние на малка слънчева коронална 
дупка с положителна полярност. На 6 декември се очаква тя 
отново да бъде ниска. Ето защо днес и утре евентуално може 
да има условия за местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята, а на 6 декември геомагнитната обстановка 
ще бъде спокойна.

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 и утре геомагнитната обстановка ще е между спокой-
на и смутена, а на 6 декември тя ще е спокойна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, 
а за утре и за 6 декември е по 10% на ден. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) е по 5% на 
ден за днес и утре, а за 6 декември е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 декември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-04 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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5 декември 2016 г /11 ч 30 мин: голямата слънчева коро-
нална дупка „CH40-CH42-CH43“ ще предизвика геомагнитна 
активност в средата на седмицата

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
ниска. Вчера вечерта приблизително в 20 ч българско вре-
ме областта 2615 генерира слабо изригване с мощностен 
показател ~C1.7, а тази сутрин около 8 ч 10 мин - друго 
слабо изригване с показател C1.2. През последните 24 часа 
са наблюдавани и 3 - 4 суб-изригвания от мощностния клас 
B. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов поток е около 
B1.3 - B1.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. 

Около екватора и в южното полукълбо на Слънцето се оф-
орми обширен „клъстер“ от коронални дупки с отрицателна 
полярност. Според данни от сондата STEREO-A той е първо-
източникът на слънчев вятър с висока скорост (над 700 km/s) 
(CH HSS-ефект) и ще предизвика значителна геомагнитна 
активност на 7 или (по-вероятно) на 8 декември.

 

Слънчевите коронални дупки на 5 декември
2016 г в УВ-светлина (SDO/AIA)
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На слънчевия диск се виждат 2 регистрирани и една нова 
групи петна. Групата 2612 е в северното полукълбо на северо-
западния край на слънчевия диск и е еруптивно спокойна. В 
южното полукълбо е значително по-голямата по площ група 
петна 2615. Тя е евентуален източник за едно изригване от 
средния мощностен клас M. Източно от нея се вижда малко 
единично петно, което засега няма номер. Няма потенциални 
източници за големи изригвания от мощностния клас X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 5 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 37 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 41 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 20. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 82. 

Слънчевата активност днес, утре и на 7 декември ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за средно изриг-
ване от клас M e по 10% на ден. Вероятността за голямо 



991

изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е 
около и под 1% за всеки един от трите дни (5, 6 и 7 декем-
ври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 7 декември 
ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър беше в спокойния диапазон 270 - 310 km/s като през 
последните часове се наблюдава слаба възходяща тенденция. 
В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 
305 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5nT 
и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър може слабо да нарасне 
под влияние на малка слънчева коронална дупка с положи-
телна полярност. Утре се очаква тя отново да спадне. На 7 
декември се очаква за започне ново покачване на скоростта 
на слънчевия вятър под влияние на обширната област, включ-
ваща короналните дупки CH40-CH42-CH43. По наше мнение 
това е по-вероятно да се случи на следващия ден - 8 декември. 
Ето защо днес евентуално може да има условия за местни 
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, утре 
геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 7 декември 
може да се очаква планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

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 е между спокойна и 
смутена, утре тя ще е спокойна, а на 7 декември ще е между 
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спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, а за 7 де-
кември тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на 
средни ширини (К=5) е по 5% на ден за днес и за 7 декември, 
а за утре е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 декември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-05 /11 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/11/27 - 2016/12/04)

Волфовото число за седмицата  31 октомври - 6 ноември 
2016 г е W=6+3/-6; по новата система е Wn=10+2/-10)

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 през седмицата ще бъде 
между много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на 
Волфовото число са в границите от 10 до 30. Стойностите на 
новото Международно число на слънчевите петна са около 
1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразу-
вателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност 
до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
между 27 и 29 ноември.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.
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Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и активна. Вероятността за геoмагнитни 
бури е ниска.

От 20 ноември Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ на 4 декември.

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (27 ноември - 24 
декември 2016 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
през целия период на прогнозата (7 ноември - 3 декември 2016 
г). Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, 
за голямо изригване от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е 
пренебрежима. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и/
или слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5; G1), свързани 
с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални дупки са 
възможни в интервалите 28 - 30 ноември, 7 - 11 декември и 
19 - 30 ноември. Средна или мощна планетарна геомагнитна 
буря (Kp=6 или 7), свързана с приекваториалната периферия 
на северната слънчева полярна коронална дупка и екватори-
ална коронална дупка се очаква в интервала 21-22 декември. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-11-27 /21 ч 0 мин (UT = 9 h 0 min)

6 декември 2016 г /11 ч 15 мин: Днес „космическото 
време“ е спокойно. През следващите два дни скоростта на 
слънчевия вятър ще нарасне до 700 km/s.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Областта 2615 беше източник на 2 - 3 суб-изриг-
вания от мощностния клас B. „Базисното“ ниво на слънчевия 
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рентгенов поток е около B1.0 - B1.3. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
Изхвърленият близо до североизточния край на слънчевия 
диск вчера около 16 ч плазмен облак (CME) в резултат от 
избухване на протуберанс се движи силно встрани спрямо 
Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2615, 
която е в южното полукълбо. Няма потенциални източници 
за големи изригвания от мощностния клас X, както и за про-
тонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 6 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 37 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 30 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 81. 

Слънчевата активност днес, утре и на 8 декември ще 
бъде между много ниска и ниска. Вероятността за средно 
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изригване от клас M e по 5% 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 (6, 7 и 8 декем-
ври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 8 декември 
ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 
нарасна от 300 - 310 km/s до около 350 - 360 km/s. В момента 
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 340 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT и +5.5nT. 
В момента Bz е приблизително равна на +1nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър може да нарасне не-
значително под влияние на слаба слънчева приекваториална 
коронална дупка с положителна полярност. Много по-сери-
озно нарастване на скоростта на слънчевия вятър (до около 
700 km/s) се очаква утре и на 8 декември. Причината за това 
ще бъде голямата коронална дупка с отрицателна полярност, 
разположена предимно около екватора и в южното полукълбо 
на Слънцето, която вече е обозначена като CH43. В резултат 
на това от утре започва нарастване на геомагнитната актив-
ност. Ще има условия за планетарни геомагнитни смущения 
(Kp=4). За 8 декември се очаква и слаба планетарна геомаг-
нитна буря (Kp=5; 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 е между спокойна 
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и смутена, утре тя  ще е между спокойна и активна, а на 8 
декември - между смутена и слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 20%, а 
за 8 декември тя е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря на средни ширини (К=5) е около и под 1% за днес, 5% 
- за утре и 10% за 8 декември. 

В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 декември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-06 /11 ч 30 мин (UT = 9 ч 30 мин)

7 декември 2016 г /10 ч 0 мин: Прогноза за значителна 
геомагнитна активност днес, утре и на 9 декември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Областта 2615 беше източник на десетина суб-
изригвания от мощностния клас B. „Базисното“ ниво на слън-
чевия рентгенов поток е около B1.0 - B1.2. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2615, 
която е в южното полукълбо. Няма потенциални източници 
за големи изригвания от мощностния клас X, както и за про-
тонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 7 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 34 
(по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е около 15. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 79. 

Слънчевата активност днес, утре и на 9 декември ще 
бъде между много ниска и ниска. Вероятността за средно 
изригване от клас M e по 5% 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 (7, 8 и 9 декем-
ври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 9 декември 
ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вя-
тър беше в спокойния диапазон 330 - 380 km/s. В момента 
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скоростта на слънчевия вятър е приблизително 335 km/s. 
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно 
поле (ММП) се колебаеше в доста широк диапазон между 
-10nT и +7nT. В момента Bz е приблизително равна на -5.5nT.

Днес се очаква скоростта на слънчевия вятър да нарасне 
значително (до 700 km/s). Причината за това ще бъде голя-
мата коронална дупка с отрицателна полярност, разположена 
предимно около екватора и в южното полукълбо на Слън-
цето, която е обозначена като CH43. В резултат на това от 
днес започва нарастване на геомагнитната активност, което 
ще продължи през целия период на 3-дневната прогноза (7 
- 9 декември). Ще има условия за планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4), а вероятно и отделни периоди на слаби 
планетарни геомагнитна бури (Kp=5; G1) (***!!!***). 

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни гео-
магнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на 
Земята, включително и над България (вчера между 17 и 20 ч 
българско време).

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

Днес утре и на 09 декември геомагнитната обстановка ще е 
между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за днес е по 30% на ден, а за слаба геомаг-
нитна буря е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 декември) потокът 
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-07 /10 ч 0 мин (UT = 8 ч 0 мин)
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8 декември 2016 г /16 ч 45 мин: Планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4)

кратък бюлетин

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Вчера областта 2615 беше източник на суб-из-
ригвания от мощностния клас B, най-голямото от които беше 
с показател B3. „Базисното“ ниво на слънчевия рентгенов 
поток е около A9-B1.0. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2615, която 
е в южното полукълбо. Тя вече е близо до западния край на 
слънчевия диск. Няма потенциални източници за големи из-
ригвания от мощностния клас X, както и за протонни (СЕЧ)
ерупции.

Боулдърското число е 18 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес е 18 (по данни 
от 20 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 10 декември ще 
бъде между много ниска и ниска. Вероятността за средно 
изригване от клас M e по 5% 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 (8, 9 и 10 декем-
ври). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 10 декември 
ще е около 75.

Под влияние на обширната слънчева коронална дупка 
CH43 вчера късно след обяд скоростта на слънчевия вятър 
бързо нарасна и от около 350 - 360 km/s достигна през нощта 
до 550 - 600 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междуп-
ланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в доста широк 
диапазон между -10nT и +12nT. В момента Bz е приблизи-
телно равна на 0.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята 
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ще остане завишена в рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 
декември). Това ще поддържа условия за значителна геомаг-
нитна активност - днес и утре са възможни слаби планетарни 
геомагнитни бури Kp=5; G1) (***!!!***), а на 10 декември е 
възможно планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена и активна. Планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4) имаше снощи и тази сутрин между 2 и 8 ч българско 
време. Над България геомагнитната обстановка беше смуте-
на вчера привечер между 17 и 20 ч (за станция Панагюрище 
K=4).

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 слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), 
а на 10 декември - между спокойна и активна. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а 
за 10 декември тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна 
буря (K=5) за днес е 10%, а за утре и за 10 декември е по 5% 
на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-08 /16 ч 45 мин (UT = 14 ч 45 мин)

9 декември 2016 г /11 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър достигна 700 km/s. Планетарно геомагнитно смущение 
(Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
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много ниска. Нямаше никакви значими колебания на слънче-
вия рентгенов поток, а неговото средно ниво е около A8 - A9. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. Регистрираното вчера рано след обяд откъм 
обратната страна на Слънцето изхвърляне на коронална маса 
(CME) се движи почти в посока, обратна на тази към Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2615, която е в 
южното полукълбо. Тя е близо до западния край на слънче-
вия диск. Едно ново малко единично петно се вижда близо 
до видимия централен меридиан, също южно от екватора. 
Засега то няма още официален номер. Няма потенциални 
източници за големи изригвания от мощностния клас X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 9 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 14 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 20 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число е около 12 - 13. 
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Слънчевият радио индекс F10.7 e 73. 
Слънчевата активност днес, утре и на 11 декември ще бъде 

много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (9, 10 и 
11 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 75, 
а на 11 декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH43 през 
изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър дос-
тигна стойности от около 650 - 700 km/s. В момента тя е  
приблизително 635 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
доста широк диапазон между -10nT и +7nT. В момента Bz е 
приблизително равна на +1.5nT.

Днес, утре и на 11 декември скоростта на слънчевия вятър 
ще се задържи над 500 km/s. Поради отместването обаче на ко-
роналната дупка CH43 към западния край на слънчевия диск 
скоростта на слънчевия вятър постепенно ще намалява. Във 
връзка с това ще отслабва и геомагнитната активност. Днес 
все още ще има шанс за слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и на 11 декември са възможни 
планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше смутена и активна. 12-часово планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4) имаше вчера и снощи между 17 и 5 ч бъл-
гарско време. Над България геомагнитната обстановка беше 
смутена вчера привечер между 17 и 20 ч и след това между 
23 и 2 ч през нощта (за станция Панагюрище K=4).

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

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между смутена и активна, а на 11 декември - между 
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за утре и за 11 декември тя е по 20% на 
ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни 
ширини за днес е 5-10%, а за утре и за 11 декември е по 5% 
на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-09 /11 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

10 декември 2016 г /11 ч 45 мин: На слънчевия диск няма 
петна.Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. С изключение на едно импулсно суб-изригва-
не (~B2) нямаше никакви други забележими колебания на 
слънчевия рентгенов поток. Неговото средно ниво е около 
A8 - A9. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални 
източници за големи изригвания от мощностния клас X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 10 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 12 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (10, 11 
и 12 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 12 
декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Под влияние на слънчевата коронална дупка CH43 през 
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изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър остана 
висока (600 - 700 km/s). В момента тя е приблизително 680 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в доста широк диапазон 
между -10nT и +10nT. В момента Bz е приблизително рав-
на на +3nT. Тази активна обстановка в близкото до Земята 
междупланетно пространство създаде условия за слаба пла-
нетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) и аврорална 
активност.

Днес поради продължаващия CH HSS-ефект, породен от 
слънчевата коронална дупка CH43, скоростта на слънчевия 
вятър ще остане висока (600 - 700 km/s). Утре и на 12 декем-
ври тя ще спада. Поради тези обстоятелства днес все още ще 
има условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***), а утре - за планетарни геомагнитни смущения 
(Кp=4). На 12 декември ще има местни геомагнитни смуще-
ния само над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и в продължение на 6 часа снощи между 20 и 2 
ч българско време имаше слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5; G1) (***!!!***). Над България е регистрирана слаба 
местна буря снощи между 23 и 2 ч (за станция Панагюрище 
K=5). Преди това между 17 и 20 ч вчера привечер геомаг-
нитната обстановка над България беше смутена (K=4). Над 
полярните райони на Земята беше наблюдавана аврорална 
активност.
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Северно полярно сияние(Aurora Borealis) над гр. Феърбанкс 
(Аляска, САЩ)декември 2016 г (снимка: Sacha Layos;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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
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утре - между спокойна и активна, а на 12 декември - между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения  
на средни ширини за днес и утре е по 20% на ден, а за 12 
декември е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
(K=5) на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 
12 декември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-10 /11 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)

11 декември 2016 г /11 ч 45 мин: Областта AR12615 (2615) 
генерира „на изпроводяк“ C4.0-изригване. Планетарно гео-
магнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
ниска. Единственото интересно събитие беше слабото из-
ригване (~C4.0), което генерира вчера вечерта около 19 ч 
българско време намиращата се вече зад западния край на 
слънчевия диск група петна 2615. Регистрирано е свързано с 
изригването изхвърляне на коронална маса (CME). Неговото 
движение обаче е насочено силно встрани на запад спрямо 
посоката към Земята. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток е около A7.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциал-
ни източници за средни изригвания от мощностен клас M, 
за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.
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Слънчевият диск на 11 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 0 (по 
данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 13 декември ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (11, 12 
и 13 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 70, 
а на 13 декември ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Под влияние на слънчевата коронална дупка CH43 през 

изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър остана 
висока (620 - 720 km/s). В момента тя е приблизително 635 
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km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3nT 
и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на -1.5nT. 

Днес поради продължаващия CH HSS-ефект, породен от 
слънчевата коронална дупка CH43, скоростта на слънчевия 
вятър ще остава висока. Тенденцията е тя да намалява тъй 
като короналната дупка се измества към западния край на 
слънчевия диск и излиза от геоефективна позиция. Ето защо 
и днес ще има условия за планетарни геомагнитни смущения 
(Кp=4). Утре ще има местни геомагнитни смущения само 
над отделни райони на Земята, а на 13 декември се очаква 
спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше между смутена и активна и в продължение на 6 часа 
снощи и рано тази сутрин между 2 и 8 ч българско време има-
ше планетарно геомагнитно смущение (Кp=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. 

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и 
активна, утре- между спокойна и смутена, а на 13 декември 
тя ще е предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни 
смущения на средни ширини за утре е 10%, а за 13 декември 
тя е 5%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на 
средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 13 декември е 
около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-11 /11 ч 45 мин (UT = 9 ч 45 мин)
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12 декември 2016 г /11 ч 15мин: Скоростта на слънчевия 
вятър спада. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Новата магнитна област 2617 генерира две 
съвсем слаби суб-изригвания с мощностни показатели около 
B1.3-B1.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е приблизително A6.

На слънчевия диск се вижда новата малка група петна 
2617, която е в северното полукълбо. Няма потенциални из-
точници за средни изригвания от мощностен клас M, за голе-
ми изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 12 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият  
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Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 12 (по 
данни от 2 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 14 декември ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (12, 13 
и 14 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 14 
декември ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  

Под затихващото влияние на слънчевата коронална дупка 
CH43 през изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър все още остана завишена (520 - 620 km/s), но с добре из-
разена тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 
520 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT 
и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на +1nT. 

Днес, утре и на 14 декември скоростта на слънчевия вятър 
в околностите на Земята ще продължи да спада. Във връзка 
с това геомагнитната активност днес ще се проявява под 
формата на местни геомагнитни смущения (К=4) над отдел-
ни райони на Земята. Утре и на 14 декември геомагнитната 
обстановка ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Над отделни 
райони на Земята бяха регистрирани местни геомагнитни 
смущения (К=4). Над България геомагнитната обстановка 
също беше смутена вчера между 17 и 23 ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E= 
>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до 
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обичайния фон. 
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 

смутена, а утре и на 14 декември тя ще е предимно спокойна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за днес е 10%, а за утре и за 14 декември тя е по 5% на ден. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)на средни 
ширини за днес, за утре и за 14 декември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-12 /11 ч 15 мин (UT = 9 ч 15 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/12/12 - 2016/12/19)

Волфовото число за седмицата 28 ноември - 4 декември 
2016 г е W=30+15/-11; по новата система е Wn=48+24/-18)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде 
между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от 
средния мощностен клас M е ниска, а за големи изригвания от 
клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима.  

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде 
предимно ниска. Прогнозираните стойности на Волфовото 
число са в границите от 0 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
към 12 декември.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 



1013

орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения 
(K=4) ще има над отделни райони на Земята.

От 7 ноември Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „-“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „-/+“ на 17 декември.

-------------------------------------------------------------

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (12 декември 2016 
г - 7 януари 2017 г)

Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска 
през целия период на прогнозата (12 декември - 7 януари). 
Вероятността за средни изригвания от клас M, голямо изриг-
ване от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима 
за целия интервал на прогнозата. Планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4) и/или слаби планетарни геомагнитни бури 
(Кp=5; G1), свързани с рекурентни (дълго живущи) слънчеви 
коронални дупки са възможни в интервалите 18 - 25 декември 
и 2 -7 януари. Средна или мощна планетарна геомагнитна буря 
(Kp=6 или 7; бал G2 или G3), свързана с приекваториалната 
периферия на северната слънчева полярна коронална дупка и 
екваториална коронална дупка се очаква около 21 декември. 
Друга подобна буря, но свързана с обширна коронална дупка 
с отрицателна полярност е възможна на 4 - 5 януари. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-12-12 /23 ч 0 мин (UT = 21 h 0 min)
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13 декември 2016 г /10 ч 15 мин: Геомагнитната активност 
стихна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е приблизително A6.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2617, която е в 
северното полукълбо и близо до западния край на слънчевия 
диск. Няма потенциални източници за средни изригвания от 
мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 13 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 16(по 
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данни от 4 наблюдения). Волфовото число е 12. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 70. 

Слънчевата активност днес, утре и на 15 декември ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (13, 14 
и 15 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 15 
декември ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Под затихващото влияние на слънчевата коронална дупка 

CH43 през изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър все още остана завишена (470 - 570 km/s). В момента 
тя е приблизително 520 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -3nT и +6nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +1.5nT. 

Днес, утре и на 15 декември скоростта на слънчевия вятър 
ще продължи да спада и ще слезе в спокойния диапазон под 
400 km/s. Във връзка с това се очаква в рамките на 3-дневната 
прогноза (13 - 15 декември) геомагнитната обстановка да е 
предимно спокойна.

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. 
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Днес, утре и на 15 декември геомагнитната обстановка ще 
е предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини е по 5% на ден за целия 3-дневен период 
(13 - 15 декември). Вероятността за слаба геомагнитна буря 
(K=5) е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-13 /10 ч 15 мин (UT = 8 ч 15 мин)

14 декември 2016 г : Скоростта на слънчевия вятър е под 
500 km/s. Геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална 
маса (CME) по посока на Земята. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток през последните часове е приблизително 
А5-A6.

На слънчевия диск се вижда 2 групи петна. И двете са в 
северното полукълбо. Групата петна 2617 вече е на самия 
западен край на слънчевия диск. Нова група петна, която 
няма официален номер се вижда от тази сутрин източно от 
нея. Няма потенциални източници за средни изригвания от 
мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 14 декември 2016г (SDO)
  
Боулдърското число е 14 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 30(по 
данни от 4 наблюдения). Волфовото число е около 25. Слън-
чевият радио индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 16 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (14, 15 
и 16 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 16 
декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  

Под затихващото влияние на слънчевата коронална дупка 
CH43 през изминалото денонощие скоростта на слънчевия 
вятър все още остана завишена (450 - 520 km/s). В момента 
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тя е приблизително 470 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона  между -2nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -1.5nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи да 
спада и ще слезе в спокойния диапазон под 400 km/s. Слабо 
активизиране е възможно на 16 декември когато слънчевата 
коронална дупка CH44 ще заеме геоефективна позиция. Във 
връзка с това се очаква в рамките на 3-дневната прогноза 
(13 - 15 декември) геомагнитната обстановка да е предимно 
спокойна. Местни геомагнитни смущения над отделни райони 
на Земята са възможни на 16 декември.

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 и утре геомагнитната обстановка ще е предимно 
спокойна, а на 16 декември - между спокойна и смутена. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
е по 5% на ден за днес и утре, а за 16 декември тя е 10%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) е около и под 
1% за всеки един от трите дни (14, 15 и 16 декември).

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 декември) пото-
кът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) 
на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. 
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2016-12-14 /12 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)
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15 декември 2016 г /10 ч 30 мин: Спокойно „космическо 
време“

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Само едно изолирано импулсно суб-изригване с 
мощностен показател ~B3 имаше рано тази сутрин. Средното 
ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове 
е приблизително А5. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само новата малка група пет-
на 2618, която е в северното полукълбо. Няма потенциални 
източници за средни изригвания от мощностен клас M, за 
големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)
ерупции.

 

Слънчевият диск на 15 декември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият  
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 12 (по 
данни от 1 наблюдение). Волфовото число е 11 - 12. Слънче-
вият радио индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 17 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (15, 16 
и 17 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 17 
декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  

беше в диапазона 430 - 500 km/s с тенденция към плавно спа-
дане. В момента тя е приблизително 430 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz 
е приблизително равна на +2nT. 

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 декември) ско-
ростта на слънчевия вятър ще бъде в спокойния диапазон 
около и под 400 km/s. Ето защо геомагнитната обстановка се 
очаква да бъде спокойна.

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. 
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Днес, утре и на 17 декември геомагнитната обстановка 
ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини е по 5% на ден, а за слаба геомагнитна буря 
(K=5) е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-15 /10 ч 30 мин (UT = 8 ч 3 мин)

16 декември 2016 г /13 ч 15 мин: Възможна е слаба гео-
магнитна активност утре и на 18 декември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Регистрирани са 3 суб-изригвания с мощност-
ни показатели около B2-B2.5. Средното ниво на слънчевия 
рентгенов поток нарасна през последните 24 часа и достигна 
A8-A9. Вчера около 21 ч българско време в северозападната 
част на слънчевия диск бе регистрирано избухване на проту-
беранс с протяжност около 10 градуса. Дали това избухване е 
свързано и с изхвърляне на коронална маса (CME) и дали то 
се движи по посока на Земята ще стане ясно през следващите 
няколко часа. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциал-
ни източници за средни изригвания от мощностен клас M, 
за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.
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Слънчевият диск на 16 декември 2016 г (SDO)
  

Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по 
данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 18 декември ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 радио индекс F10.7 утре и на 18 
декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 

беше в диапазона 370 - 430 km/s с тенденция към плавно спа-
дане. В момента тя е приблизително 375 km/s. Вертикалната 
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компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz 
е приблизително равна на +0.5nT. 

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спокойния 
диапазон около и под 400 km/s. Слабо нарастване се очаква 
утре и на 18 декември под влияние на малка слънчева коро-
нална дупка с положителна полярност. Ето защо геомагнит-
ната обстановка за днес се очаква да остане спокойна. Утре и 
на 18 декември са възможни местни геомагнитни смущения 
над отделни райони на Земята. 

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 е спокойна, а утре и на 
18 декември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини е 5% за днес 
и по 10% на ден за утре и за 18 декември. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря (K=5) за днес е около и под 1%, а за 
утре и за 18 декември тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-16 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)
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„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/12/26 - 2017/01/02)

Волфовото число за седмицата 19 - 25 декември 2016г е 
W=5+10/-5; по новата система е Wn=9+15/-9)

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 през седмицата ще бъде 
предимно ниска. Прогнозираните стойности на Волфовото 
число са в границите от 0 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. 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 мега-
електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
през цялата седмица.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини на 26 декем-
ври ще бъде между смутена и малка планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; G1). След това до 31 декември геомагнитната 
обстановка ще е между спокойна и смутена. Ново покачване 
на геомагнитната активност се очаква на 1 и 2 януари, когато 
приекваториалната слънчева коронална дупка CH48 ще заеме 
геоефективна позиция.

От 16 декември Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ на 3 януари.

-------------------------------------------------------------



1025

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (26 декември 2016 
г -21 януари 2017 г)

Слънчевата активност ще бъде много ниска през целия пе-
риод на прогнозата (26 декември - 21 януари). Вероятността за 
средни изригвания от клас M, голямо изригване от клас X и за 
протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима за целия интервал 
на прогнозата. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 ) и/
или слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5; G1), свързани 
с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални дупки са 
възможни в интервалите 31 декември - 2 януари, 4 - 5 януари 
на 14 януари и на 21 януари. Средна или мощна планетарна 
геомагнитна буря (Kp=6 или 7; бал G2 или G3), свързана с 
приекваториалната периферия на северната слънчева полярна 
коронална дупка и екваториална коронална дупка се очаква 
около 21 януари. Друга такава буря, но свързана с обширна 
коронална дупка с отрицателна полярност е възможна на 
4 - 5 януари.

 
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-12-26 /19 ч 30 мин (UT = 17 h 30 min)

17 декември 2016 г /12 ч 15 мин: Днес и утре геомагнит-
ната обстановка ще е предимно спокойна. Активизиране се 
очаква на 19 декември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Регистрирани са 2 суб-изригвания с мощностни 
показатели около B1. Средното ниво на слънчевия рентгенов 
поток е около A6. Не са наблюдавани изхвърляния на коро-
нална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се вижда една нова малка нереги-
стрирана група петна. Тя е в северното полукълбо и близо до 
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централния видим меридиан. Няма потенциални източници 
за средни изригвания от мощностен клас M, за големи изриг-
вания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 17 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 12 
(по данни от 9 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е 0. Слънчевият радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 19 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 радио индекс F10.7 утре и на 19 
декември ще е около 70.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 

беше в спокойния диапазон 330 - 400 km/s. Вертикалната 
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) 
се колебаеше в диапазона между -2nT и +3nT. В момента Bz 
е приблизително равна на +1nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще бъде предим-
но в спокойния диапазон около и под 400 km/s. Възможни са 
слаби краткотрайни покачвания. На 19 декември Земята ще 
навлезе в зоната на влияние на слънчева коронална дупка с 
положителна полярност. Очаква се скоростта на слънчевия 
вятър да достигне и надхвърли 500 km/s. Ето защо днес и 
утре се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка. 
Възможни са местни геомагнитни смущения над отделни 
райони на Земята. По-сериозна геомагнитна активност е въз-
можна на 19 декември. Тогава ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4).

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 и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и смутена, а на 19 декември тя ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е по 15% на ден за днес и утре, а за 19 декември тя е 
30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) за днес 
и утре е по 5% на ден, а за 19 декември е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-17 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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18 декември 2016 г /12 ч 15 мин: Три нови групи петна 
в северното полукълбо на Слънцето. Местни геомагнитни 
смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Нямаше съществени колебания на слънчевия 
рентгенов поток, а неговото средното ниво е около A6. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат три нерегистрирани групи 
петна. Те са в северното полукълбо. Едната от тях се виждаше 
още вчера, но все още не е получила официален номер. Няма 
потенциални източници за средни изригвания от мощностен 
клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 18 декември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 26 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е 12 - 13. Слънчевият радио индекс F10.7 e 71. 

Слънчевата активност днес, утре и на 20 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 радио индекс F10.7 утре и на 20 
декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 

беше в граничния диапазон 370 - 430 km/s. В момента тя е 
приблизително 420 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -7nT и +4nT. В момента Bz е приблизително 
равна на +2nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде леко завишена 
поради влиянието на две малки слънчеви коронални дупки 
с положителна полярност. От утре започва няколкодневен 
период, през който обширният район, включващ двете коро-
нални дупки CH45 и CH47 ще бъде в геоефективна позиция. 
Скоростта на слънчевия вятър ще бъде около и над 500 km/s. 
Във връзка с тези обстоятелства днес ще има условия за мест-
ни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, а 
утре и на 20 декември са възможни планетарни геомагнитни 
смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над 
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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 20 декември тя ще е между спокойна и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини е 15% за днес, а за утре и за 20 декември тя е по 30% 
на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) за днес  
е 5%, а за утре и за 20 декември е по 10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-18 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)

19 декември 2016 г /12 ч 0 мин: Слънчевите коронални 
дупки CH45 и CH47 ще бъдат първопричина за геомагнитна 
активност днес, утре и на 21 декември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Нямаше съществени колебания на слънчевия 
рентгенов поток, а неговото средно ниво е около A5-A6. Не 
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по 
посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат две малки групи петна. Те 
са в северното полукълбо. Едната от тях бе официално реги-
стрирана през последното денонощие и получи номер 2619 
(AR12619). Другата група петна, която едва се вижда, все 
още няма официален номер. Няма потенциални източници за 
средни изригвания от мощностен клас M, за големи изригва-
ния от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 19 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 14 
(по данни от 4 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е 12. Слънчевият радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 21 декември ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 

беше в граничния диапазон 350 - 450 km/s. В момента тя е 
приблизително 370 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
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междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в  ди-
апазона  между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -3.5nT.

 

Слънчеви коронални дупки на 19 декември
2016 г (SDO/AIA)

Днес, утре и на 21 декември под влияние на двете слънчеви 
коронални дупки CH45 и CH47, които ще заемат геоефективна 
позиция, скоростта на слънчевия вятър в околностите на Зе-
мята ще нараства (CH HSS- ефект) и ще надхвърли 500 km/s. 
Ето защо в рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 декември) 
геомагнитната активност също ще нараства. Днес и утре ще 
има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), 
а на 21 декември може да се очаква и слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения имаше 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. 

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спо-
койна и смутена, а на 21 декември тя ще е между смутена и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
е по 30% на ден за днес и утре, а за 21 декември тя е 40%. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) за днес и утре 
е по 10% на ден, а за 21 декември тя е 25%. Вероятността за 
геомагнитна буря със средна или голяма мощност на средни 
ширини (K=6 или 7) за днес и утре около и под 1%, а за 21 
декември е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-19 /12 ч 0 мин (UT = 10 ч 0 мин)

„КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ“ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 
(2016/12/19 - 2016/12/26)

Волфовото число за седмицата 12 - 18 декември 2016г е 
W=7+8/-7; по новата система е Wn=11+13/-11)

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 през седмицата ще бъде 
предимно ниска. Прогнозираните стойности на Волфовото 
число са в границите от 0 до 30. Стойностите на новото 
Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти 
по-високи. Съответният американски петнообразувателен 
индекс (Боулдърското число) е близък по стойност до новото 
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Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мега-

електронволта на геостационарна орбита ще бъде завишен 
между 22 и 26 декември.

Потокът на слънчевите протони с енергия около или по-
голяма от 10 мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна 
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за ради-
ационна буря (бал S1 или по-висока) е пренебрежима.

Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде 
между смутена и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) между 20 и 23 декември. След това до края на седмицата 
геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.

От 16 декември Земята се намира в сектор на междупланет-
ното магнитно поле (ММП) със знак „+“. Земята ще пресече 
секторна граница на ММП с преход „+/-“ на 3 януари.

-------------------------------------------------------------
КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (19 декември 2016 

г - 14 януари 2017 г)

Слънчевата активност ще бъде много ниска през целия пе-
риод на прогнозата (19 декември - 14 януари). Вероятността за 
средни изригвания от клас M, голямо изригване от клас X и за 
протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима за целия интервал 
на прогнозата. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4 ) и/
или слаби планетарни геомагнитни бури (Кp=5; G1), свързани 
с рекурентни (дълго живущи) слънчеви коронални дупки са 
възможни в интервалите 19 - 25 декември, 3 - 7 януари и на 
14 януари. Средна или мощна планетарна геомагнитна буря 
(Kp=6 или 7; бал G2 или G3), свързана с приекваториалната 
периферия на северната слънчева полярна коронална дупка и 
екваториална коронална дупка се очаква около 21 - 22 декем-
ври. Друга подобна буря, но свързана с обширна коронална 
дупка с отрицателна полярност е възможна на 4 - 5 януари. 

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст. Загора 
2016-12-19 /23 ч 0 мин (UT = 21 h 0 min)
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20 декември 2016 г /13 ч 45 мин: В момента „космическо-
то време“ е спокойно. Очаква се нарастване на скоростта на 
слънчевия вятър и геомагнитната активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Нямаше съществени колебания на слънчевия 
рентгенов поток, а неговото средното ниво е около A5-A6. 
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) 
по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат две съвсем малки групи 
петна. Едната от тях е групата 2619, която е в северното по-
лукълбо. Другата е нова и се намира в южното полукълбо. 
През последните часове и двете отслабват и в момента едва се 
виждат. Няма потенциални източници за средни изригвания 
от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 20 декември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 12 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 23 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е 0. Слънчевият радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 22 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 радио индекс F10.7 утре  ще е 
75, а на 22 декември - около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър 

беше в спокойния  диапазон 340 - 390 km/s. В момента тя е 
приблизително 345 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на 
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в ди-
апазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -2nT.

Днес, утре и на 22 декември под влияние на двете слънчеви 
коронални дупки CH45 и CH47, които ще заемат геоефективна 
позиция, скоростта на слънчевия вятър в околностите на Зе-
мята ще нараства (CH HSS- ефект) и ще надхвърли 500 km/s. 
Ето защо в рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 декември) 
геомагнитната активност също ще нараства. Днес ще има 
условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а за 
утре и 22 декември се очаква и слаба планетарна геомагнитна 
буря (Kp=5; 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 
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обичайния фон. 
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 

смутена, а утре и на 22 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% утре, а за 22 декември тя е 35%. Вероят-
ността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини 
за днес е 10%, а за утре и за 22 декември тя е по 25% на ден. 
Вероятността за геомагнитна буря със средна или голяма 
мощност на средни ширини (K=6 или 7) за днес е около и под 
1%, а за утре и за 22 декември тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-20 /13 ч 45 мин (UT = 11 ч 45 мин)

21 декември 2016 г /12 ч 30 мин: Активната област 
AR12620 (2620) е с обърната магнитна полярност!?... 

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Имаше едно няколко часово покачване на слън-
чевия рентгенов поток, което достигна максимална стойност 
около B1.2-B1.3. Средното ниво на рентгеновия поток за 
последните 24 часа е около A5-A6. Не са наблюдавани из-
хвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат две групи петна. Те са в 
южното полукълбо. 

Едната от тях е регистрираната вчера област AR12620 
(2620). Тя се намира на доста голяма хелиографска ширина 
(около - 23 градуса), което не е типично за активните цен-
трове в низходящия клон на 11-годишните слънчеви цикли, 
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а по-скоро за техните възходящи и около максимумни фази. 
От друга страна поляритетът на водещата и опашната част 
на областта е обърнат спрямо този, който би трябвало да 
имат активните центрове в южното полукълбо за настоящия 
слънчев цикъл с цюрихски номер 24 (SC24). Водещата маг-
нитна полярност на активните центрове в южното полукълбо 
на Слънцето за SC24 e северна (N), а в случая с областта 
2620 тя е южна (S). Следователно, по отношение както на 
магнитната полярност, така и на хелиографската ширина 
на която се намира, групата петна 2620 прилича на активна 
област от следващия 11-годишен цикъл с цюрихски номер 
25 (SC25). Случаят е много интересен, тъй като началото на 
SC25 би трябвало да бъде  през 2019 или 2020 г. Засега обаче 
е трудно въз основа на този случай да се правят каквито и да 
са предварителни изводи.

 

Магнитограма на Слънцето на 21 декември2016 г. Активната 
област AR12620 в южнотополукълбо има южна водеща полярност 
както и областта AR1219 в северното полукълбо(SDO/HMII)
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Няма потенциални източници за средни изригвания от 
мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 21 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 32 
(по данни от 6 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е около 15. Слънчевият радио индекс F10.7 e 77. 

Слънчевата активност днес, утре и на 23 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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  ще е 75, 
а на  23 декември - около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
През по-голямата част от изминалото денонощие скорост-

та на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 350 - 380 
km/s. От тази сутрин обаче тя започна бързо да нараства и 
вече достигна стойност около 505 km/s. Вертикалната ком-
понента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
колебаеше в  диапазона  между -10nT и +5nT. В момента Bz 
е приблизително равна на -8.5nT.

Днес, утре и на 23 декември под влияние на двете слънчеви 
коронални дупки CH45 и CH47, които ще заемат геоефектив-
на позиция, скоростта на слънчевия вятър в околностите на 
Земята ще нараства (CH HSS- ефект) и през първите два дни 
може да надхвърли 600 км/с. Ето защо днес и утре геомаг-
нитната активност също ще нараства. Очаква се днес и утре 
за има условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). За 23 декември са възможни планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 ще е между спокойна и 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между смутена  и слаба планетарна геомагнитна буря 
(Kp=5;G1) (***!!!***), а на 23 декември - между смутена и 
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни 
ширини за днес и утре е по 40% на ден, а за 23 декември тя 
е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
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ширини (K=5) за днес и утре е по 25% на ден, а за 23 декем-
ври тя е 10. Вероятността за геомагнитна буря със средна 
или голяма мощност на средни ширини (K=6 или 7) за днес 
и утре е по 5% на ден, а за 23 декември тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-21 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)

22 декември 2016 г /12 ч 30 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър достигна 600 - 700 km/s. Планетарна геомагнитна буря 
със средна мощност (Kp=6; G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Имаше едно импулсно суб-изригване с показател 
~ B3. То стана вчера приблизително в 17 ч българско време. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток за последните 
24 часа е около A6-A7. Не са наблюдавани изхвърляния на 
коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат две групи петна. Те са в 
южното полукълбо. Едната от тях е групата 2620. Другата 
се виждаше и вчера, а днес е едва забележима. Все още няма 
номер. Няма потенциални източници за средни изригвания 
от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 22 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 15 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 20 
(по данни от 7 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е около 11 - 12. Слънчевият радио индекс F10.7 e 75. 

Слънчевата активност днес, утре и на 24 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (22, 23 
и 24 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре ще е 80, 
а на  24 декември - около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  

Под влияние на двете слънчеви коронални дупки CH45 и 
CH47, които са в геоефективна позиция, скоростта на слън-
чевия вятър достигна високи стойности (600 - 700 km/s). В 
момента тя е около 635 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
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на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона  между -10nT и +11nT. В момента Bz е приблизи-
телно равна на -1nT.

Днес, утре и на 24 декември скоростта на слънчевия вятър 
ще остане висока. Във връзка с това се очаква днес да има 
условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***). За утре и за 24 декември са възможни планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се 
активизира и вчера между 17 и 20 ч българско време достигна 
до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност 
(Kp=6; G2) (***!!!***), а между 5 и 8 ч тази сутрин имаше 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 
Над България геомагнитната обстановка беше смутена (за 
станция Панагюрище K=4) вчера между 14 и 20 ч и късно 
през нощта между 2 и 5 ч 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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
а утре и на 24 декември - между смутена и активна. Вероят-
ността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре 
и за 24 декември е по 25% на ден. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за утре и за 24 
декември е по 10% на ден. Вероятността за геомагнитна буря 
със средна или голяма мощност на средни ширини (K=6 или 
7) за днес е 5%, а за утре и за 23 декември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-22 /12 ч 30 мин (UT = 10 ч 30 мин)
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24 декември 2016 г /17 ч 0 мин: Планетарно геомагнитно 
смущения (Kp=4)

кратък бюлетин

На слънчевия диск не се виждат петна. Не са регистрирани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 
Нивото на слънчевия рентгенов поток е около A6-A7.

Скоростта на слънчевия вятър е между 600 и 720 km/s. 
Причината за това е слънчевата коронална дупка CH47. Това 
доведе до активизиране на геомагнитната обстановка до ниво 
на планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) снощи между 
20 и 2 ч българско време. Над България геомагнитната об-
становка беше спокойна. Над полярните райони на Земята е 
наблюдавана аврорална активност.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 декември ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо 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 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 26 
декември - ще е около 70.

Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и 
смутена, а на 26 декември тя ще е предимно спокойна.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-24 /17 ч 0 мин (UT = 15 ч 0 мин)
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26 декември 2016 г /14 ч 0 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър надхвърли 700 km/s. Планетарна геомагнитна буря и 
аврорална активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток e 
почти постоянно около A7. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциал-
ни източници за средни изригвания от мощностен клас M, 
за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции.

 

Слънчевият диск на 26 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият Брюк-

селски петнообразувателен индекс днес по обяд е 0 (по данни 
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от 21 наблюдения). Волфовото число също е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 72. 

Слънчевата активност днес, утре и на 28 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на  28 
декември ще е  около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Под влияние на слънчевата коронална дупка CH47, която 

все още е в геоефективна позиция, скоростта на слънчевия 
вятър остана висока (600-720 км/с). В момента тя е около 670 
km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT 
и +6nT. В момента Bz е приблизително равна на -1.5nT. Ви-
соката скорост на слънчевия вятър създаде условия за слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1 ) (***!!!***), както 
и за аврорална активност над полярните райони на Земята.

Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще бъде ви-
сока, а утре и на 28 декември тя постепенно ще намалява. 
Геомагнитната активност ще стихва, като на 28 декември се 
очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше активна и снощи между 2 и 5 ч българско време дос-
тигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; 
G1) (***!!!***). Над полярните райони на Земята бе наблю-
давана аврорална активност. Над България геомагнитната 
обстановка беше спокойна.
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над гр. Феърбанкс 
(Аляска, САЩ) на 25 декември 

2016 г (снимка: Сача Лейс; 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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), 
утре - между спокойна и смутена, на 28 декември ще е пре-
димно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на 
средни ширини за утре и за 28 декември е по 10% на ден. 
Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини 
(K=5) за утре и за 28 декември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-26 /14 ч 0 мин (UT = 12 ч 0 мин)



1048

27 декември 2016 г /14 ч 0 мин: Серия „суб-изригвания“ 
от новата активна област 2621. Геомагнитната активност 
постепенно стихва

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток 
e почти постоянно около A8. Новата активна област 2621 в 
северното полукълбо на Слънцето генерира десетина „суб-
изригвания“ от клас B. Най-мощното измежду тях е с показа-
тел ~B8. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат новата група петна 2621 и 
едно малко ново единично петно. И двете са в северното по-
лукълбо. Няма потенциални източници за средни изригвания 
от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както 
и за протонни (СЕЧ) ерупции.

 

Слънчевият диск на 27 декември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 24 (по 
данни от 20 наблюдения). Волфовото число е около 13 - 14. 
Слънчевият радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 29 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на  29 
декември ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Под влияние на слънчевата коронална дупка CH47, която 

все още е в геоефективна позиция, скоростта на слънчевия 
вятър остана висока (600 - 680 km/s). В момента тя е около 
600 km/s. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното 
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT 
и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на +1.5nT. 

Днес, утре и на 29 декември скоростта на слънчевия вятър 
постепенно ще намалява. Във връзка с това геомагнитната 
активност ще стихва. Днес все още ще са възможни плане-
тарни геомагнитни смущения (Kp=4),а утре и на 29 декември 
се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше между спокойна и активна. Снощи между 2 и 5 ч българ-
ско време имаше планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) 
Над някои райони бяха регистрирани и местни геомагнитни 
бури (K=5 или 6). 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 геомагнитната обстановка ще е между спокойна и 
активна, а утре и на 29 декември ще е предимно спокойна. 
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини 
за утре и за 29 декември е по 10% на ден. Вероятността за 
слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 
10%, а за утре и за 29 декември е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-27 /14 ч 0 мин (UT = 12 ч 0 мин)

28 декември 2016 г /12 ч 15 мин: Скоростта на слънчевия 
вятър временно спадна под 500 km/s. Ще нарасне отново на 
30 декември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток e почти постоянен 
около средно ниво A6-A7. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2621, 
която е в северното полукълбо. Няма потенциални източ-
ници за средни изригвания от мощностен клас M, за големи 
изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 
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Слънчевият диск на 28 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 14 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 6 (по 
данни от 6 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 30 декември ще бъде  
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
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 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 30 
декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 

забележимо спадна и от около 600 km/s вчера по обяд и днес 
по обяд тя е около 460 km/s. Вертикалната компонента (Bz) 
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на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -1nT. 

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър постепенно ще 
намалява. Ново нарастване се очаква на 30 декември, когато 
в геоефективна позиция ще застане дълго живуща слънчева 
магнитна област (CIR)с положителна полярност, която пред-
хожда слънчевата коронална дупка CH48. Във връзка с това 
днес и утре не се очаква значителна геомагнитна активност. 
Активизиране, включително до ниво на слаба планетарна гео-
магнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) ще има на 30 декември.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни 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 и утре геомагнитната обстановка  ще е предимно 
спокойна, а на 30 декември - между спокойна и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 
по 10% на ден, а за 30 декември е 35%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес и утре е 
около и под 1%, а за 30 декември тя е 20%.  

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-28 /12 ч 15 мин (UT = 10 ч 15 мин)
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29 декември 2016 г /13 ч 15 мин: 2016 г ще приключи с 
геомагнитна буря.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Слънчевият рентгенов поток e почти постоянен 
около средно ниво A7-A8. Не са наблюдавани изхвърляния 
на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2621, която 
е вече почти на северозападния му край. Няма потенциални 
източници за средни изригвания от мощностен клас M, за 
големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) 
ерупции. 

 

Слънчевият диск на 29 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 14 (по данни от снощи). Новият 
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Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 12 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият 
радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 31 декември ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (29, 30 
и 31 декември). Слънчевият радио индекс F10.7 утре и на 31 
декември ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Скоростта на слънчевия вятър през последното деноно-

щие  спадна от около 480 km/s вчера по обяд до около 380 
km/s към настоящия момент. Вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в 
диапазона между -3nT и +2nT. В момента Bz е приблизително 
равна на -2nT.

 

Слънчевите коронални дупки на 29
декември 2016 г (SDO/AIA)

Днес и частично утре скоростта на слънчевия вятър  ще 
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бъде в спокойния диапазон около и под 400 km/s. Под влияние 
на дълго живуща слънчева магнитна област (CIR)с положи-
телна полярност и намиращата се непосредствено след нея 
слънчева коронална дупка CH48 скоростта на слънчевия 
вятър ще започне да нараства и към третия ден (31 декември) 
ще надхвърли 600 km/s. Геомагнитната активност ще започне 
да нараства. Утре ще има условия за планетарно геомагнитно 
смущение (Kp=4), а на 31 декември - и за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; 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 е предимно спокойна, 
утре - между спокойна и активна, а на 31 декември - между 
спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) 
(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на сред-
ни ширини за днес 10%, а за утре и за 31 декември е по 35% 
на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни 
ширини (K=5) за днес е около и под 1%,за утре е 20%, а за 
31 декември тя е 25%. Вероятността за средна или мощна 
геомагнитна буря (K=6 или 7) на средни ширини за днес е 
около и под 1%, а за утре  и за 31 декември тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 декември) по-
токът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-29 /13 ч 15 мин (UT = 11 ч 15 мин)
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30 декември 2016 г /14 ч 45 мин: 2017 г ще започне със  
слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Регистрирани са 3 - 4 суб-изригвания в ниската 
част на B-диапазона. Слънчевият рентгенов поток e почти 
постоянен около средно ниво A7-A8. Не са наблюдавани  
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се виждат две нови единични петна. 
По-голямото от тях е в северното, а по-малкото - в южното 
полукълбо. Няма потенциални източници за средни изригва-
ния от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, 
както и за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 30 декември 2016 г (SDO)
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Боулдърското число е 0 (по данни от снощи). Новият 
Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 11 (по 
данни от 15 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е 0. Слънчевият радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 1 януари ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (30 и 31 
декември и 1 януари). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 1 януари ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие 

беше в спокойния диапазон 340 - 380 km/s като продължи да 
спада. В момента тя е около 340 km/s. Вертикалната компо-
нента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се 
колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е 
приблизително равна на -0.5nT.

По късно днес под влияние на дълго живуща слънчева маг-
нитна област (CIR)с положителна полярност и намиращата 
се непосредствено след нея слънчева коронална дупка CH48, 
скоростта на слънчевия вятър ще започне да расте. Утре тя 
ще достигне 500 - 600 km/s. Високата скорост на слънчевия 
вятър ще се запази и на 1 януари. Във връзка с това днес и 
на 1 януари ще има условия за планетарни геомагнитни сму-
щения (Kp=4), а утре (31 декември) - и за слаба планетарна 
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото 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 и на 1 януари геомагнитната обстановка ще е между 
спокойна и активна, а утре - между спокойна и слаба плане-
тарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността 
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за 1 
януари е по 30% на ден, а за утре е 35%. Вероятността за слаба 
геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 10%,за 
утре е 25, а за 1 януари е 15%. Вероятността за средна или 
мощна геомагнитна буря (K=6 или 7)на средни ширини за 
днес и за 1 януари е около и под 1%, а за утре тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (30 декември - 1 януари) 
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; 
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-30 /14 ч 45 мин (UT = 12 ч 45 мин)

31 декември 2016 г /17 ч 0 мин: Геомагнитната буря за-
къснява с около едно денонощие.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше 
много ниска. Днес са регистрирани две продължителни суб-
изригвания в ниската част на B-диапазона, чийто показател е 
около и под B3. След тях слънчевият рентгенов поток показва 
трайна тенденция към спадане и през последният един час е 
около A6. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса 
(CME) по посока на Земята. 

На слънчевия диск се вижда само новото единично петно 
2622, което е близо до северозападния край на слънчевия 
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диск. Няма потенциални източници за средни изригвания от 
мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и 
за протонни (СЕЧ) ерупции. 

 

Слънчевият диск на 31 декември 2016 г (SDO)
  
Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият 

Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 11 (по 
данни от 12 наблюдения). Волфовото число по наша груба 
оценка е 0. Слънчевият радио индекс F10.7 e 73. 

Слънчевата активност днес, утре и на 2 януари ще бъде 
много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, 
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) 
ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни (31 де-
кември, 1 и 2 януари). Слънчевият радио индекс F10.7 утре 
и на 2 януари ще е около 75.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
  
Скоростта на слънчевия вятър започна да нараства едва 

днес около 12 ч българско време, т.е. близо едно денонощие 
по-късно от очакваното. От 320 - 330 km/s тя достигна нива 
от 450 - 500 km/s. В момента скоростта на слънчевия вятър е 
около 460 km/s. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) 
на междупланетното магнитно поле (ММП) също нараснаха 
днес около обяд. От стойности, близки до нулата преди това, 
диапазонът на колебанията им се увеличи в границите между 
-10nT и +10nT. В момента Bz е приблизително равна на -4nT.

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH48, ско-
ростта на слънчевия вятър ще остане висока (около и над 
500 km/s) днес и утре. Тя ще започне да спада на 2 януари. 
Във връзка с това днес и утре ще има условия за планетарни 
геомагнитни смущения (Kp=4), а за днес е възможна и слаба 
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). На 2 
януари геомагнитната активност ще започне да отслабва. 
Тогава ще има условия за местни геомагнитни смущения над 
отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка 
беше спокойна в средно планетарен мащаб. Местни геомаг-
нитни смущения са регистрирани днес след обяд над отделни 
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка 
е все още 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 
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). 



1061

Утре тя ще е между спокойна и активна, а на 2 януари - между 
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения 
на средни ширини за днес е 35%, а за утре и за 2 януари тя 
е по 30% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря 
на средни ширини (K=5) за днес е 25%,за утре е 15%, а за 2 
януари тя е 10%. Вероятността за средна или мощна геомаг-
нитна буря (K=6 или 7) на средни ширини за днес е 5%, а за 
утре и за 2 януари е около и под 1%.

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 близък до обичайния 
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст. Загора
2016-12-31 /17 ч 0 мин (UT = 15 ч 0 мин)
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