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КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ- СТАРИ СЪОБЩЕНИЯ
< ОБРАТНО

Петнообразуването днес е
най-високо от началото на 24-тия слънчев
цикъл! Активната област AR11875 (1875) с над
100 петна. Геомагнитна активност на 25
октомври

23 октомври/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Освен двете
М- изригвания от снощи (виж нашия бюлетин ат 00ч30мин) през последните
24 часа активната област 1875 генерира още 12 изригвания от мощностния
клас C. Снощи, почти едновременно с пика на второто M- изригване (M4.2)
е регистрирано радиоизбухване от II тип. Както вече многократно сме
посочвали, тези явления са индикатори за изхвърляне на коронална маса.
Началната скорост на изхвърления плазмен облак се оценява на 1955 км/с.
Поради почти "идеалната" геоефективна позиция на групата петна 1875
този откъс слънчево вещество най-вероятно ще достигне Земята следобяд на
24 октомври (утре). По всичко изглежда, че M4.2 -изригването от полунощ
българско време е било съпроводено и със слабо протонно изригване,
въпреки че не се съобщава за радиоизбухване от IV тип. Слънчевият
реннтгенов поток остава на сравнително високи нива - около B7-B8.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По обща площ на петната превес
продължава да има южното полукълбо където е голямата група 1877 с площ
около 350-400 милионни части от слънчевия диск. Освен нея на юг от
екватора са групите петна 1872, 1874, 1877 и 1879. В северното полукълбо
са 1875 и 1873. Групата петна 1875 е най-мощната активна структура на
слънчевия диск днес. Общият брой петна в нея надхвърля 100, а площта й е
над 400 милионни часи от слънчевия диск. Магнитният й клас е "бета-гамаделта". Тя е главният източник на еруптивна активност от началото на
тази седмица. Заедно с групата 1877 в южното полукълбо тя е потенциален
източник на нови изригвания от средния мощностен клас М, а в по-малка
степен и на изригвания от клас X.
Боулдърското число е 228. Това е рекордна дневна стойност на този индекс
за целия настоящ слънчев цикъл под цюрихски номер 24 и най-високата
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дневна стойност за последните 10 години. Както може да се види от
таблицата за активните области от вчера (22 октомври) както и от
написаното по-горе, главен "виновник" за това е групата петна 1875.
Волфовото число по наша груба оценка е около 110-120. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 146. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 360-370 км/с.

Слънчевите петна на 23 октомври 2013г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за M- изригване е
по около 30% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X е средно
по 5% на ден, а тази за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 октомври ще бъде около 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е завишен, но засега остава под критичния праг за
радиационна буря.
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Днес геомагнитната обстановка ше остане спокойна. Изхвърлената с голяма
скорост (почти 2000 км/с) коронална маса по време на последното
M-изригване от снощи ще достигне Земята утре около обяд или рано
следобяд. Към това ще се добави и слаб ефект от двете изхвърляния на
коронална маса от 20 октомври. В резултат на това утре геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 25 октомври ще е между
спокойна и активна, включително и с възможност да достигне до ниво на
малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 5%, за утре е 15%, а за 25 октомври
тя е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря за утре е 5%, а за 25
октомври тя е 10%.
За периода на 3-дневната прогноза (23-25 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде около обичайния си фон
или леко завишен. Засега не се очаква той да достигне критичния праг за
радиационна буря.

Две нови импулсни изригвания
от клас М. "Ten flare"- радиоизбухване в
0ч18мин българско време

23 октомври/00ч30мин:

Тази вечер активната област 1875 генерира две нови изригвания със средна
мощност. Първото от тях достигна своя пик (M1.0) в 18ч20мин българско
време. Второто, значително по-мощно (M4.0) достигна максимум в 00ч20мин
българско време и в момента е в низходящата си фаза.
В околомаксимумната му фаза е регистрирано кратко радиоизбухване около
дължина на вълната 10 сантиметра (~3GHz). Подобни явления са

потенциално опасни за мобилните комуникации,
глобално позициониране и радарите.

системите за

Двете изригвания са кратки по продължителност (импулсни).
Засега не се съобщава за изхвърлена коронална маса.
Нова информация ще дадем в нашия основен сутрешен бюлетин.
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М4.0 изригване в района на групата петна 1875 на 22/23
октомври 2013г: Вляво- изображение в рентгеновата област (SDO;
solarham.net);вдясно- слънчевият ретгенов поток по данни от спътника
GOES-15 (високият пик в дясната страна на графиката е
самото изригване)

Импулсно M-изригване от
активната област 1875

22 октомври/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Късно през
нощта, в 03ч22мин българско време групата петна 1875 (AR11875) генерира
импулсно M-изригване. Както е характерно при подобни кратки изригвания,
не се наблюдава значителнно изхвърляне на коронална маса. Не е
регистрирано и изхвърляне на протони с висока енергия (СЕЧ). Ето защо,
независимо от геоефективната позиция на групата 1875 не се очаква това
явление да повлияе върху Земята.

Импулсно M1.0- изригване на 22 октомври 2013г в
03ч22мин българско време (SDO ; solarham.net)
Освен споменатото M-изригване през последните 24 часа има и 14
изригвания он клас C. Всички са от активната област 1875. Рентгеновият
поток е около нивото B9.
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На слънчевияя диск има 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо- благодарение на голямата площ на групата петна 1877.
По данни от вчера (21 октомври) тя е около 400 милионни части от
слънчевия диск. Другите групи петна на юг от екватора са 1872, 1874,
1878 (залязваща) и 1879. В северното полукълбо са групите петна 1873,
1875 и новата 1880.
Групата петна 1875 е основният източник на активни процеси на Слънцето,
а вай-вероятно такава ще остане и през следващите няколко дни. Тя
съдържа много голям брой петна (над 50). Нейният магнитен клас е "бетагама-делта". През последното денонощие тя показва признаци на
разрастване и усложняване на магнитната структура. Има значителен
потенциал за изригвания от средния мощностен клас M. Тя е също така и
слаб потенциален източник на поне едно изригване от мощния клас X. В
момента е в много добра геоефективна позиция.
Боулдърското число е 179- най-високото от месец май насам. По наша груба
оценка Волфовото число е около 120. Слънчевият радиоиндекс е 136.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 330-340 км/с.

Слънцето в бяла светлина сутринта на 22 октомври
2013. В уголемен план е показан районът на
групата петна 1875 SDO; solarmonitor.org )
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В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за M- изригване е
по около 30% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X е средно
по 5% на ден, а тази за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 октомври ще бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре
ще бъде спокойна. Поради слаб ефект от облак изхвърлена на 20 октомври
слънчева коронална маса на 24 октомври късно след обяд е възможно слабо
активизиране. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес и на 24 ооктомври е 15%, а за утре е 5%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и на 24 октомври е 5%.
За периода на 3-дневната прогноза (22-24 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си
фон.

В центъра на вниманието е
групата петна 1875. Възможна е слаба
геомагнитна активност днес и утре

21 октомври/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания от ниската част на C- диапазона, и по-точно между C1 и C3.
Рентгеновият поток остава на доста високо средно ниво - около B8-C1. На
слънчевия диск в момента се виждат 6 групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1872, 1874,
1877 и 1878. На север от екватора са групите 1873 и 1875. Най-сериозни
потенциални източници на еруптивна активност днес са групите петна 1875
и 1877. Те са от магнитен клас "бета-гама". Първата от тях (1875)
показва значителна динамика през последните 24 часа и има видимо
разрастване особено в нейната водеща част. Групата вече е в много добра
геоефективна позиция.
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Активната област AR11875 (1875) рано
сутринта на 21 октомври 2013г
(SDO; solarmonitor.org; heliotaraxy.com)
Боулдърското число е 117. Волфовото число по наша груба оценка е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 133. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 октомври) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за M- изригване е по около 25% на
ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно
(СЕЧ)изригване е пренебрежима за целия 3-дневен период (21-23 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 125, а на 23 октомври
ще е около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена
поради "CH HSS- ефект" (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция). На 23 октомври геомагнитната обстановка ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е както
следва: 25%- за днес, 15%- за утре и 5% за 23 октомври. За днес и утре
има 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
За периода на 3-дневната прогноза (21-23 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си
фон.

20 октомври/11ч00мин:

Почти "спокойно "космическо
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време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. След
скриването на активната област AR11861 (1861) зад западния край на
слънчевия диск еруптивната активност рязко се успокои. Изригванията
доколкото ги има, са от ниската част на C-диапазона и по-точно в
интервала C1-C2. Основен източник на еруптивна активност засега остава
групата 1875. Тази ниска еруптивна активност обаче е на фона на един
сравнително висок рентгенов поток, който е около нивото B8-B9.
На слънчевия диск има 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1870 (залязваща), 1872,
1874 , 1877 + една нерегистрирана все още група петна. В северното
полукълбо са групите 1868, 1869, 1873 и 1875. От по-висок магнитен клас
("бета-гама") е единствено групата 1875. Засега тя остава главният
потенциален източник на изригвания, включително и от средния клас M.
Останалите групи петна на този етап са спокойни.
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Слънцето в бяла светлина на 20 октомври 2013г
(SDO)
Боулдърското число е 149. По наша груба оценка Волфовото число е около
110-120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 133. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 300-310 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 октомври) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за M- изригване е по около 15% на
ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно
(СЕЧ)изригване е пренебрежима за целия 3-дневен период (20-22 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 120, а на 22 октомври
ще спадне до 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 22 октомври
поради очакван CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) тя слабо ще се активизира и ще бъде между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес
е около 5%, за утре тя е 25%, а за 22 октомври - около 15%. За утре и на
22 октомври има по 5% вероятност за слаба геомагнитна буря на средни
ширини.
За периода на 3-дневната прогноза (20-22 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си
фон.

Спокойна геомагнитна
обстановка днес и утре (19-20 октомври)
19 октомври/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше голям
брой изригвания от ниския мощностен клас C. Техни източници бяха групите
петна 1861 и 1875, съответно в южното и северното полукълбо. Най-мощното
изригване беше с магнитуд C8.4 в района на групата 1861. То достигна
своя максимум вчера в 18ч15мин българско време. Слънчевият рентгенов
поток е сравнително висок през последните часове - около нивото C1.0.
Коронографът на сондата STEREO-Behind регистрира вчера избухване на
протуберанс в северното полукълбо, по-точно в североизточния квадрант
на слънчевия диск, гледан от Земята. Регистрирано е и изхвърляне на
коронална маса (видео). Численият модел на слънчевия вятър обаче
показва, че явлението няма да бъде геоефективно.
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Изхвърляне на коронална маса на 18 октомври
2013г (STEREO-B; solarham.net)
На слънчевия диск се виждат 10 групи петна (Изображение на Слънцето от
тази сутрин с обозначените номера на активните центрове е дадено
по-долу). Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Групата
1861, която беше главен източник на еруптивна активност през
отминаващата седмица, вече е почти на западния лимб и скоро ще се скрие
за земните наблюдатели. За сметка на това от изток все по-добре се
разкрива групата петна 1875 в северното полукълбо. Тя, както и 1861,
също е от магнитен клас "бета-гама" и фактически ще я замести през
новата седмица като източник на C, а много вероятно и на Mизригвания. Друга, изглежда също интересна група петна, която вече изгря
на югоизточния край е 1877.
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Слънчевите петна на 19 октомври 2013г (SDO)
Боулдърското число е 154. По наша губа оценка Волфовото число е около
120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 140. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 октомври) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за M- изригване за днес е 30%, а
за утре и на 21 октомври тя е около 15%. Вероятността за изригване от
мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима за
целия 3-дневен период (19-21 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 130, а на 21 октомври допълнително ще спадне до 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. На 21 октомври
поради очакван CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) тя ще се активизира и ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и
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утре е около 5%, а за 21 октомври е 25%. За този ден има и 5% вероятност
за слаба геомагнитна буря.
За периода на 3-дневната прогноза (19-21 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си
фон.

18 октомври/11ч30мин:

Нови групи петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Това се
дължи на M-изригването от активната област AR11861 (1861) от вчера
привечер. През последните 24 часа имаше и над 10 изригвания от клас C.
Техен основен източник отново беше областта 1861. Тя е вече почти ва
западния лимб на слънчевия диск и поради това тези явления, включително
и M- изригването не са геоефективни. Другите източници на C-изригвания
бяха активните области 1865 и новата 1875 в северното полукълбо.
Слънчевият рентгенов поток в момента е сравнително висок - около нивото
C2.
През последното денонощие на слънчевия диск се пояниха нови групи петна.
В северното полукълбо това са групите 1875 и 1876, а в южното полукълбо
- групата 1874. Общо откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето в
момента се виждат 9 групи петна (изображението на Слънцето в бяла
светлина от гази сутрин с обозначените активни центрове е публикувано
по-долу). По обща площ и брой петна преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Все още главен център на еруптивна активност е групата
1861 (магнитен клас "бета-гама"). Тя е главен потенциален източник на
изригвания със средна мощност (клас M). От утре обаче тя ще стане
невидима откъм Земята. С интерес ще следим през следващите дни
новопоявилите се активни области и особено бързо нарастващата група 1874
в южното полукълбо, както и намиращата се на север от екватора група
1875. Към този момент изглежда, че те ще бъдат основните източници на
еруптивна активност от утре и до края на седмицата.
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Слънцето в бяла светлина на 18 октомври 2013г. (SDO)
Боулдърското число е 166. По наша груба оценка Волфовото число е
110-120. Слънчевият радиоиндекс е 136. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 380 км/с.

Днес слънчевата актиност ще бъде между ниска и умерена, а утре и на 20
октомври - предимно ниска. Вероятността за M- изригване за днес е 30%, а
за утре и на 20 октомври тя е по 20% на ден. Вероятността за изригване
от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима за
целия 3-дневен период (18-20 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 130, а на 20 октомври - около 120.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна активност през изминалото денонощие беше
спокойна. Спокойна беше и геомагнитната обстановка над България. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в рамките на обичайния фон.
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Поради затихващ CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция), днес геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. Утре и на 20 октомври геомагнитната обстановка ще
бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 15%, а за утре и на 20 октомври тя е по 5%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средин ширини за днес е 5%, а за утре и на 20
октомври тя е пренебрежима.
За периода на 3-дневната прогноза (18-20 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си
фон.

17 октомври/21ч15мин: Групата петна 1861 генерира М1.2-изригване
Активната област AR11861 (1861) тази вечер беше източник на
продължително М-изригване. То достигна своя максимум (M1.2) в 18ч41мин.
българско време. Възможно е да има и изхвърляне на коронална маса. Тъй
като обаче групата петна 1861 вече е близо до западния край на
слънчевия диск, то явлението едва ли би било геоефективно.

Вляво: M1.2- изригване; вдясно:групата петна 1861
на западния край на слънчевия диск (17 октомври 2013г)
(SDO; solarham.net

Геомагнитната обстановка се
успокоява, но са възможни смущения (суббури)
днес и утре
17 октомври/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше общо
10 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активните
области 1861, 1865 и 1870. Рентгеновият поток през последните три часа
се колебае слабо около нивото B8. На слънчевия диск има 9 групи петна.
Подчертан превес в броя и площите на петната има южното полукълбо. Там
са групите 1861, 1864, 1865, 1870 и 1872. В северното полукълбо са
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групите петна 1869, 1871 и 1873. Групата 1861 е от магнитен клас "бетагама", а 1865 е от клас "бета-делта". Те, както и 1869 са потенциални
източници на изригвания от клас M. Боулдърското число е 120. По наша
груба оценка Волфовото число е около 90-100. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 128. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 460
км/с.

Слънчевите петна на 17 октомври 2013г
(SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 октмври) слънчевата
актиност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за M- изригване е
по 30% средно на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X както и
за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 125, а на 19 октомври - около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото деннощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в рамките на обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между спокойна и смутена, а
на 19 октомври ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 25%, за утре е 15%, а за 19 октомври тя е 5%. За
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днес и утре има по 5% вероятност за геомагнитна буря на средни ширини, а
за 19 октомври тя е пренебрежима.
За периода на 3-дневната прогноза (17-19 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си
фон.

Петнообразуването нараства.
Импулсно M-изригване. Планетарна геомагнитна
суббуря

16 октомври/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Около 15
часа след вчерашното M1- изригване, което се оказа с двоен пик (първият
максимум с мощност M1.3 в 11ч00мин и вторият с мощност M1.8 в 11ч26мин
бълг.време) имаше още едно. И този път негов източник беше групата
петна под номер 1865. Това беше кратко явление с импулсен характер.
Продължителността му, доколкото може да се съди от графиката на
рентгеновия поток на Слънцето, е била около или под 10 минути. Неговият
пик е бил през нощта в 02ч36мин българско време, а максималната му
мощност е била M1.3. Подобни импулсни събития обикновено не са свързани
със съпътстващи ги протонни изригвания и изхвърляния на коронална маса.
Освен тези изригвания от клас M двете групи петна 1861 и 1865 са били
източник на общо 12 изригвания от C-диапазона. Многото изригвания бяха
причина за силните колебания на рентгеновия поток през последните 24
часа. В момента той е около нивото B4.
Днес петнообразувателната активност е най-висока от почти половин година
насам. На слънчевия диск има 8 регистирани групи петна + 2 нови все още
без номер. По площ и брой преобладават петната в южното полукълбо.
Номерата и разположението на групите петна са показани на изображението
по-долу. Боулдърското число е 148. По наша груба оценка Волфовото число
е около 120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята в момента е почти 500 км/с.
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Групите слънчеви петна сутринта на 15 октомври
2013г (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 17 и 18 октмври) слънчевата
актиност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за M- изригване
утре и на 18 октомври е по 30% на ден. Вероятността за изригване от
мощния клас X както и за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 октомври ще бъде около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Това се отнася и за България. 3-часовият планетарен Kp-индекс,
както и местният K- индекс в Панагюрище призори достигнаха бал 4 между
3ч и 6ч българско време. След това геомагнитната обстановка се успокои.
По всичко изглежда, че двойното M-изригване вчера около обяд е било
съпроводено и с изхвърляне на малко количество протони с висока енергия
(СЕЧ). Това е довело до леко покачване на потока на тези частици на
геостационарна орбита вчера рано следобяд, но нивата са останали все пак
доста близки до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната активност ще бъде между спокойна и активна, а
на 18 октомври - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
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смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре е 30%, а за 18 октомври
тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини (бал
G1) за днес и 18 октомври е 5%,а за утре е 10%.
За периода на 3-дневната прогноза (16-18 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си
фон.

15 октомври/13ч45мин: Изригване със средна мощност
Днес по обяд, около 12ч българско време на Слънцето достигна своя
максимум изригване със средна мощност (M1.0). От последното изображение
на спътника GOES-15 може да се предположи, че вероятният източник на
явлението е активната област AR1865 (1865). Същата беше източник и на
изригването с мощност C9.5 в 08ч05мин българско време тази сутрин. Тя е
в геоефективна позиция. Повече информация относно изригването и
евентуалните съпътстващи го явления ще дадем през следващите часове.

Рентгеново изображение на Слънцето в 14ч52мин
бълг.време на 15 октомври 2013г (GOES-15)
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Добавено в 14ч15мин:
Току- що публикуваната снимка от спътника SDO (Solar Dynamic
Observatory) показва, че източникът на М- изригването е наистина
района на групата петна 1865.

в

M-изригване в активната област 1865
(15 октомври 2013г) (SDO; dolarham.net)
Добавено в 15ч45мин:
Изображението под този текст показва графиката на отразения от ниските
слоеве на йоносферата сигнал на честота 24 KHz, излъчван от радиостанция
в щата Мейн (САЩ) който се измерва в непрекснат режим от SID-монитора в
Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" в Ст. Загора. Тя се
отнася за периода приблизително между 10ч15мин и 14ч30мин българско
време от днес. Отчетливо личи плавното покачване с продължителност малко
повече от един час в периода между 8ч15мин и 9ч30мин универсално време
(т.е. българско лятно време между 11ч15мин и 12ч30мин). То се дължи на
покачване на йонизацията в ниския йоносферен D-слой. Последното от своя
страна е причинено от нарастване на слънчевата рентгенова радиация в
резултат на M-изригването по същото време. Става въпрос за типичен
пример на "внезапно йоносферно смущение" (Sudden Ionospheric
Disturbance- SID). В огромната си част подобни явления са винаги
своеообразно "ехо" на слънчевите изригвания. В много по-редки случаи те
са индикатор и за мощни слънчеви протонни изригвания или за рентгенови и
гама- избухвания на далечни космически обекти (свръхнови звезди,
неутронни звездн, галактически ядра, кратни системи,включнащи неутронни
звезди и черни дупки и др.).
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Регистрация на SID-явление в йоносферния
D-слой, причинено от слънчево М-клас
изригване (15 октомври 2013г; ЦССЗМ-Ст.Загора)

Нов активен център в
северното полукълбо на Слънцето. Геомагнитна
суббуря

15 октомври/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от C-изригвания, чиито източници бяха активните области 1861 и 1865. Три
от тях бяха в мощностния диапазон C7-C9. Последното, най-мощното измежду
тях (C9) стана тази сутрин около 8ч българско време. В момента все още
продължава неговата низходяща фаза и рентгеновият поток остава засега
все още сравнително висок- около C1.0. Пез последните 24 часа имаше
серия от изхвърляния на коронална маса близо до североизточния край на
слънчевия диск. Техният източник е все още някъде зад слънчевия лимб и
се очаква да се покаже за земните наблюдатели в рамките на следващите
два дни.
На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. По площ преобладават петната
в южното полукълбо. Там са групите 1861, 1863 (залязваща), 1864 и 1865.
Групите 1861 и 1865 запазват своите магнитни класове "бета -гама" и
"бета-гама- делта", а заедно с това и потенциала си за изригвания от
клас M. Площта на 1861 е около 400 милионни части от слънчевия диск. В
северното полукълбо са групите 1867, 1867 и 1869.
Боулдърското число е 136. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125. Скоростта на слънчевия
вятъър в околностите на Земята се повиши през последните няколко часа и
в момента е около 540 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 октомври) слънчевата
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активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M
е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване
от мощния клас X и протонно (СЕЧ) изригване е около и под 1%.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ше бъде около 125, а на 17 октомври ще
е 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка е смутена през последното
денонощие. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 4 снощи между 21 и 24ч
българско време. След известно успокояване той отново достигна бал 4
(планетарно геомагнитно смущение, т.е суббуря) след 3ч българско време.
Смутената обстановка остава и до момента. Над България геомагнитната
обстановка беше активна. След кратката вчерашна геомагнитна буря (K=5)
настъпи успокояване. Снощи обаче между 21ч и 24 часа местният K-индекс в
Панагюрище се покачи до 4 (суббуря), след което отново спадна до
спокойни нива (K < 4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес земната магнитосфера ще се намира в зоната на действие на
високоскоростен поток частици в слънчевия вятър, чийто източник е
слънчева коронална дупка (CH HSS - ефект). Допълнително влияни се очаква
и от срещата с облак изхвърлена на 11 октомври от Слънцето коронална
маса. Ето защо днес е възможна и малка геомагнитна буря (Kp=5 , бал G1).
Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Заради
очакваната среща с друг слънчев плазмен облак, изхвърлен на 13 октомври
обаче геомагнитната обстановка ще се активизира отново и на 17
октомври тя ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%, а за 17 октомври е
25%. Вероятността за малка геомагнитна буря е по 5% за всеки един от
трите дни (15, 16 и 17 октомври).
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия на геостационарна орбита (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде спокойна в
рамките на 3-дневната прогноза (15-17 октомври)

C8.0- изригване. Геомагнитна
буря над България
14 октомври/18ч00мин:

Изригване с мощностен показател C8.0 имаше днес в района на групата
петна 1865. То достигна своя максимум около 16ч15мин бълг.време.
Слънчевият вятър значително увеличи скоростта си в околностите на
Земята, достигайки днес около обяд стойност около 450 км/с. Това доведе
до повишение на среднопланетарния Kp-индекс до бал 3, което все още
съответства на спонойна среднопланетарна геомагнитна обстановка.Местният
K- индекс в Панагюрище обаче достигна 5 в 3-часовия интервал между 12
и 15ч българско време. Това от своя страна означава слаба геомагнитна
буря над нашата страна през посочения период от време.
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Местният K-индекс в станция Панагюрище за периода
12-14 октомври 2013г (НИГГГ-БАН)

Ниска слънчева активност.
Очакват се геомагнитни смущения на 15 и 16
октомври

14 октомври/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от C-изригвания. Най мощното измежду тях (C4) беше снощи около 21ч
българско време. Рентгеновият поток на Слънцето през последните часове
варира около нивото B4. На видимия слънчев диск има 8 групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с
номера 1857, 1861, 1863, 1864 и 1865. В северното полукълбо са 1867 и
двете нови групи 1868 и 1869. Двете големи групи в южното полукълбо 1861
и 1865 са съответно от магнитни класове "бета -гама" и "бетагама-делта". Те са най-сериозните потенциални източници на изригвания от
средния мощностен клас M. Има много малка вероятност групата 1865 да
генерира и мощно изригване от клас X.
Боулдърското число е 125. По наша груба оценка Волфовото число е около
95-100. Слънчевият радиоиндекс 10.7 е 129. Скоростта на слънчевия вятър
е 370-380 км/с.
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Групите слънчеви петна на 14 октомври 2013 г
(SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M
е по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване
от мощния клас X е средно по 10% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16
октомври ще е около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре тя ще се
активизира под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция (CH HSS- ефект). Допълнително влияние утре следобяд се очаква да
окаже и срещата на Земята с облак коронална маса, изхвърлена от Слънцето
на 11 октомври. През втората половина на 16 октомври Земята ще се срещне
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с изхвърленото вчера сутринта при M-изригването слънчево коронално
вещество. Ето защо утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна
и активна, включинелно до ниво на малка геомагнитан буря (Kp=5; бал G1).
На 16 октомври тя ще бъде между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, а за утре
и 16 октомври тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за утре и 16 октомври е по 5% на ден.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия на геостационарна орбита (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде спокойна в
рамките на 3-дневната прогноза (14-16 октомври).

13 октомври/11ч15мин:

Слънчево изригване със средна

мощност (M1.7)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Призори,
около 04ч42мин бълг.време достигна максимум изригване със средна мощност
M1.7, генерирано от групата петна 1865. То бе е съпроводено с изхвърляне
на коронална маса (CME), чийто фронт ще достигне с периферията си
Земята. Слънчевият рентгенов поток е в процес на бавен спад след Mизригването и в момента е около нивото B6. На обърнатата към Земята
страна на Слънцето се виждат 6 групи петна. Има силен превес на
петнообразувателната активност в южното полукълбо. Там са групите петна
1857, 1861, 1863, 1864 и 1865. В северното полукълбо е малката група под
номер 1867. Групите петна 1861 и 1865 са най-големи и с най-сложна
магнитна структура. Магнитният клас на 1861 е "бета-гама", а на 1865 е
"бета-гама-делта". Тези два активни центъра имат сериозен потенциал за
изригвания от средния мощностен клас M. По-малка засега е вероятността
те да генерират някое мощно изригване от клас X.
Боулдърското число е 106. По наша груба оценка Волфовото число е 75-80.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 128. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 360 км/с.
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на 13 октомври 2013г

В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M
е по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване
от мощния клас X е по 15% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима за днес и е около 5% за утре (14-ти) и 15
октомври. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 октомври ще е около
125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще остане спокойна. На 15 октомври
в редултат от влияние на високоскоростен поток частици в слънчевия
вятър, чийто източник е слончева коронална дупка в геоефективна позиция
(CH HSS- ефект), геомагнитната обстановка слабо ще се активизира и ще
бъде между спокойна и смутена. Възможно е в по-късните часове на 15
окотмври влияние да окаже и изхвърления днес призори от Слънцето облак
коронална маса. Това ще се уточни по-късно днес или утре.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
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енергия на геостационарна орбита (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде спокойна в
рамките на 3-дневната прогноза (13-15 октомври).

Вероятността за слънчеви
изригвания със средна и голяма мощнст
нараства

12 октомври/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше голям
брой изригвания от слабия мощностен клас C. Едно от тях, което стана
около 17ч българско време вчера в района на групата 1865 бе съпроводено
с изхвърляне на коронална маса, частично ориентирано по посока на
Земята. Рентгеновият поток в момента е около нивото B7. На слънчевия
диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите петна с номера 1857, 1861, 1862, 1863, 1864 и
1865. В северното полукълбо са групите 1856 и 1867. Групите 1861 и 1865
са от магнитен клас "бета-гама-делта". Те значително нарастнаха по площ
и брой петна спрямо предходните дни. Това ги прави сериозни потенциални
източници на изригвания от класовете M и X. Боулдърското число е 115. По
наша груба оценка Волфовото число е около 90. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 129. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M
е по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване
от мощния клас X е по 15% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима за днес и утре и е около 5% за 14 октомври.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 135, а на 14 октомври ще е
около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Активизиране до
смутено ниво е възможно на 14 октомври поради възможно влияние на
коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). Вероятността за
геомагнитин смущения на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а
за 14 октомври е 15%. Радиационната обстановка, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия на геостационарна орбита (E=>10MeV;
СЕЧ) ще бъде спокойна в рамките на 3-дневната прогноза (12-14 октомври).

11 октомври/17ч45мин:

М-изригването от тази сутрин
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не е геоефективно
През последните часове бяха получени изображения и от намиращите се в
орбита около Земята космически апарати SOHO и SDO, отнасящи се до
сутрешното M- изригване и съпровождащото го изхвърляне на коронална маса
(CME). Източникът на явленията е не групата петна 1861 както
предположихме сутринта, а новоизгряващата активна област около
североизточния край на слънчевия диск. Следователно, явлението не е
геоефективно.

Изхвърляне на коронална маса на 11 октомври
2013г (анимация по последователни кадри от
коронографа LASCO_C2 на спътника SOHO)

М-изригване.
Петнообразуването продължава да нараства
11 октомври/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната активност беше умерена. Тази
сутрин има изригване със средна мощност
(~ M1.5- M1.7). То
достигна своя пик около 10ч25мин българско време и в момента протича
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неговата низходяща фаза. Източникът засега е неизвестен. От последното
реннтгеново изображение на Слънцето, получено от спътника GOES-15 може
да се заключи, че най-вероятно този източник е областта 1861 или новата
активна област, която в момента изгрява в североизточния край на
слънчевия диск. Тъй като явлението е доста продължително (очертава се да
бъде около един час или дори малко повече) може да се очаква изхвърляне
на коронална маса (CME), а в по-малка степен и на протони с висока
енергия (СЕЧ). Ако източникът на изригването е групата петна 1861, то
явлението най-вероятно ще е геоефективно. Засега няма никаква
допълнителна информация за събитието от космическите апарати SOHO и
SDO. От друга страна обаче вече има изображение от коронографа на
сондата STEREO Ahead. На него се вижда изключително ярко изхвърляне на
коронална маса, чийто източник е някъде близо до екватора на Слънцето.
Това увеличава вероятността именно групата петна 1861 да е източник на
изригването. Трябва да се отбележи, че двете групи петна 1861 и 1865
през последните 24 часа бяха източници на над 10 изригвания от клас C.
Слънчевият рентгенов поток е все още силно повлиян от M-изригването и в
момента е около нивото C2.

Изхвърляне на коронална маса на 11 октомври
2013г (STEREO-A)
На слънчевия диск има 8 групи петна. Петнообразувателната активност е
основно в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1857, 1861,
1862, 1863, 1864 и 1865. В северното полукълбо са групите 1856 и
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нововъзникналата 1867. Групите 1861 и 1865 са потенциални източници
както на M, така и на X-клас изригвания. 1861 много бързо се разви през
последното денонощие и вече е он магнитен клас "бета-гама". От своя
страна групата 1865 вече е от магнитен клас "бета-гама-делта".
Боулдърското число е 138. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 121. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 410 км/с.

Районът на групите петна 1861-1864-1865
на 10 октомври 2013г
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M
е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване
от мощния клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване засега се приема за пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 13 октомври ще бъде около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Ефектът от срещата на Земята с двата облака слънчево коронално вещество
на 9 октомври вече отшумя. Ето защо през изминалото денонощие
геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките
на обичайния фон.
Днес и утре земната магнитосфера се очаква да бъде под влияние на
високоскоростен поток частици в слънчевия вятър, чийто източник е
коронална дупка в геоефективна позиция
(CH HSS- ефект) и
геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и смутена. На 13
октомври според публикувания бюлетин на Центъра за прогнози на
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космическото време в Боулдър тя трябва да е спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 20% на ден, а
за 13 октомври тя е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес и
утре е по 5% , а на 13 октомври е пренебрежима. По наше мнение обаче
прогнозата за 3-я ден (13 октомври ) в предвид на последното слънчево
M-зригване трябва да се приеме с резерви. За този ден е възможно
геомагнитната активност да се окаже по-висока от сега очакваната.
В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 октомври) радиационната
обстановка , свързана с потока слънчеви протони с енергия равна или
по-голяма от 10 MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита засега се приема, че
ще остане спокойна.

Петнообразуването продължава
да нараства. Геомагнитна и аврорална
активност

10 октомври/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Тази сутрин,
около 10ч15мин българско време достигна своя пик изригване с мощност
C1.0-C1.1. Рентгеновият поток остава сравнително висок след това
събитие и в момента е около ниво B5-B6. Снощи около полунощ българско
време в северното полукълбо на Слънцето избухна протуберанс и бе
изхвърлена коронална маса. Явлението не е геоефективно.
На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Петнообразуването е
концентрирано главно в южното полукълбо. Там са групите слънчеви петна
с номера 1857, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 и 1866. В северното
полукълбо е групата 1856. Като потенциално най-активна област към
момента е групата петна 1865, която е от магнитен клас "бета-делта". Тя
има значителен потенциал за изригване от средния мощностен клас M и слаб
за изригване от мощния клас X.
Боулдърското число е 111. Волфовото число по наша груба оценка е около
90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 113. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 460-470 км/с.
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Слънчевите петна на 10 октомври 2013 г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M
е по 25% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване
от мощния клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12
октомври ще бъде около 110.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие имаше планетарна геомагнитна буря с бал G1
(Kp=5). Рано следобяд (между 12 и 15ч българско време) тя спадна до
ниво на планетарна суббуря (Kp=4), а след това обстановката се успокои
за около половин денонощие. Снощи обаче до Земята достигна очакваният
плазмен облак след избухването на протуберанс на 6 октомври.
Геомагнитната обстановка се активизира отново и между 3ч и 6ч българско
време 3-часовият геомагнитен Kp- индекс достигна отново бал 4
(планетарна суббуря). Местният K- индекс в Панагюрище също беше 4 по
това време, т.е. геомагнитната обстановка над България също беше
смутена. Над полярните райони на Земята и през тази нощ се наблюдаваха
сияния (Aurora Borealis и Aurora Australis). Призори настъпиха отново
спокойни геомагнитни условия.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.

Сияние над щата Мейн (САЩ) на 9 октомври 2013г
(свимка: Майк Тейлър; solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна,
включително все още с възможност за малка геомагнитна буря (G1). Утре и
на 12 окномври тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и на 12 октомври е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря за днес е 10%, а за утре и 12
октомври тя е по 5%. В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 октомври)
радиационната обстановка , свързана с потока слънчеви протони с енергия
равна или по-голяма от 10 MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита ще остане
спокойна.

09 октомври/11ч30мин:

Слънцето се активизира.

Геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Призори в
района на новоизгряващата група 1865 стана първото от много време насам
изригване от клас M. То достигна своя пик в 04ч48мин. българско време.
Съпровождащото го радиоизбухване от II тип е индикатор за изхвърляне на
коронална маса (CME). Скоростта на изхвърленото вещество се оценява на
791 км/с. Тъй като явлението стана близо до източния край на слънчевия
диск, то траекторията на плазмения облак е встрани от посоката към
Земята. Другото съпътстващо събитие бе радиоизбухване от IV тип, което
обикновено се свързва със слънчевите протонни (СЕЧ)- изригвания. Това от
своя страна много често (но не винаги) е предвестник на покачване на
радиационния фон в околоземното космическо пространство.
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На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. Рентгеновият поток в
момента е около нивото B5.

Слънчево M2.8- изригване в района на
активната област AR1865 (1865)
(SDO; solarham.net)
Петнообразуването е концентрирано основно в южното полукълбо. Там са
групите петна с номера 1857, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 и 1865. В
северното полукълбо е единствено групата 1856. Слаби потенциални
източници на М- клас изригвания са групите 1856, 1851 и 1865.
Боулдърското число е 99. По наша груба оценка Волфовото число е около
70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 112. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 580 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 октомври) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по 10%
за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване от мощния клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 11 октомври ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка рязко се активизира.
Според мнението на екипа в Центъра за прогнози на космическото време в
Боулдър това е станало най-вероятно поради срещата на Земята с
нерегистриран облак от изхвърлена от Слънцето коронална маса. Допуска се
обаче също така, че е възможно плазменият облак, изхвърлен на 6 октомври
при избухване на протуберанс, да се е движил в пространството с
по-висока скорост и Земята всъщност да се е срещнала с него малко
по-рано от очакваното.
В резултат на тази среща снощи след 21ч българско време започна
планетарна буря с малка мощност (Kp=5; бал G1), която продължи общо 9
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часа, след което спадна до ниво на суббуря (геомагнитно смущение).
Явлението се прояви и над България, но, както се вижда от
блок-диаграмата за станция Панагюрище, в "обратен ред" спрямо
среднопланетарната геомагнитна обстановка: Започнала е най-напред като
геомагнитна суббуря, призори между 3 и 6ч българско време тя е преминала
в буря (K=5).
Както обикновено става в такива случаи, геомагнитната активност бе
съпроводена и с аврорална активност. Множество полярни сияния са заснети
през последната нощ над Арктика и непосредствено прилежащиге й райони.

Сияние над провинция Квебек (Канада)
на 9 октомври 2013г (снимка Gino Audet; solarham.net )
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде активна с възможност
включително да достигне ниво на планетарна буря със средна мощност
(Kp=6, G2). На 11 октомври геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Тогава се очаква да се прояви влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини утре е 30%, а на 11 октомври е
20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре
е 10%, а за 11 октомври е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност на средни ширини за днес е 10%. Засега се очаква, че в
рамките на 3 -дневната прогноза (9-11 октомври) радиационната
обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще остане спокойна (под прага
на слаба радиационан буря).

Избухване на протуберанс +
изхвърляне на коронална маса

08 октомври/14ч00мин:
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Тази сутрин в северното полукълбо на Слънцето избухна протуберанс.
Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса. Траекторията на
плазмения облак е насочена встрани от Земята. Красивото явление е
уловено от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO.

Избухване на протуберанс на 8 октомври 2013г
(SOHO/LASCO_C2)

Новите групи петна 1861 и
1862. Очаква се слаба геомагнитна активност
на 9-10 октомври
08 октомври/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Активната
област 11856 (1856) генерира вчера привечер около 18ч54мин българско
време C-изригване (мошностен показател C2.3). Имаше и множество много
слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B3. На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. По брой петна и
обща площ преобладават петната в южното полукълбо. В северното полукълбо
е само групата 1856. На юг от екватора са 1857, 1860 , както и двете
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нови групи 1861 и 1862. Към този момент групата 1855 вече е залязла зад
западния край на слънчевия диск. Групите 1856 и 1861 са потенциални
слаби източници на изригвания от средния мощностен клас M. Боулдърското
число е 76. По наша груба оценка Волфовото число е около 60. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 112. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 290 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 октомври) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по
10% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване от мощния клас
X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.

Групите слънчеви петна рано сутринта на
8 октомври 2013г (SDO)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка, както в частност и тази над
България бяха спокойни през последните 24 часа. Потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около
обичайния си фон.

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

37 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. В резултат от
очакакваната среща на Земята на 9 октомври следобяд с изхвърлен на 6
октомври облак от слънчево коронално вещество утре и на 10 октомври
земната магнитосфера ще се активизира. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 20%, а за 10 октомври
тя е 30%. Вероятността за малкка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е пренебрежима, за утре е 5%, а за 10 октомври е 10%. Радиационната
обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия
(Е=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде спокойна през периода
8-10 октомври.

Облак от изхвърлена слънчева
коронална маса се движи към Земята

07 октомври/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
изригвания от клас C. Първото от тях с мощностен показател C1 стана
вчера около 17ч24мин българско време в югозападната част на слънчевия
диск. То е свързано с избухване на протуберанс и изхвърляне на коронална
маса. Численият модел на слънчевия вятър от Космическия център Годдард
на НАСА показва, че изхвърленият плазмен облак ще достигне Земята на 9
октомври. Второ, много по-мощно и продължително изригване с показател
около C7.5 е станало тази сутрин около 07ч15мин. българско време. Засега
няма по-детайлна информация за това явление. Слънчевият рентгенов поток
през последните 1-2 часа се колебае в диапазона B3-B4. На слънчевия
диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. На юг он екватора са групите 1855(залязваща), 1857 и 1859. В
северното полукълбо е групата 1856. В рамките на следващите 12-24 часа
се очаква откъм югоизточния край на слънчевия диск да се покаже
активната област (вероятно включваща и група петна), която бе източник
на яркото изхвърляне на коронална маса на 5 октомври следобяд.
Боулдърското число е 53. Волфовото число по наша груба оценка е между 40
и 50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 107. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 310- 320 км/с.
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Модел на слънчевият вятър за периода 7-9 октомври 2013г
(NASA- Goddard Space Flight Center, Greenbelt,Maryland)
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 октомври) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по
10% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване от мощния клас
X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитанта обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита варираше съвсем слабо около обичайния си фон.
През следващите три дни (7, 8 и 9 октомври) геомагнитната обстановка ще
бъде предимно спокойна. Активизиране на земната магнитосфера
(най-вероятно - слабо) може да се очаква на третия ден (9 октомври).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% на ден за
периода (7-9 октомври). Тази оценка би могла да претърпи корекция към
по-висока стойност за 9 октомври поради очакваната среща на Земята на
този ден с изхвърления вчера от Слънцето облак от коронално вещество.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (Е=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде спокойна през
периода 7-9 октомври.

Изгрява нов активен център
около югоизточния край на слънчевия диск

06 октомври/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията, доколкото ги имаше бяха от клас B. Слънчевият рентгенов
поток е практически постоянен около нивото B2.5.
Най- значимото събитие през последните 24 часа беше регистрираното от
коронографа на сондата STEREO-Ahead ярко изхвърляне на коронална
маса(CME) (най-вероятно в резултат на слънчево изригване). Същото е
регистрирано и от коронографа LASCO/C2 на спътника SOHO (т.е. от
околоземна орбита) откъм югоизточния край на слънчевия диск. CMEсъбитието е съпроводено с обичайното за такива явления радиоизбухване от
II тип. Скоростта на изхвърлената от Слънцето коронална маса се оценява
на 700 км/с. Траекторията на движение на плазмения облак е ориентирана
далеч от Земята. Източникът на това явление е район, която се асоциира
със старата активна област AR11843 (кратко обозначение 1843). Към
настоящия момент този активен район е близо до югоизточнияя край на
слънчевия диск. През новата седмица той ще бъде видим от Земята,
заемайки все по- геоефективна позиция.

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
5 октомври 2013г (11ч54мин бълг.време)
(STEREO-A; solarham.net)
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Пълна карта на Слънцето в ултравиолетова
светлина (дължина на вълната l= 195A) по
данни от космическите апарати SOHO,
STEREO-Ahead и STEREO-Behind на 5 октомври
2013г.
На слънчевия диск има 4 регистрирани групи петна. В северното полукълбо
след като групата 1858 се скри зад западния лимб остана единствено 1856.
На юг от екватора са групите 1855, 1657 и 1859. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Групата 1855 през последното
денонощие е в процес на разпадане. Единствен слаб потенциален източник
за изригвания от клас M през днешния ден е групата петна 1856.
Боулдърското число е 69. По наша груба оценка Волфовото число е около
50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 106. Скоростта на слънчевия вятър во
околностите на Земята е 300 км/с.
Днес слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска, а утре и на
8 октомври ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M за
днес е 5%, а за утре (7 октомври) и на 8 октомври тя е 10%.
Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима за целия 3-дневен период (6-8 октомври).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитанта обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита варираше съвсем слабо около обичайния си фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 8 октомври се очаква да бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 20%, а за 8 октомври тя е
10%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес и утре е по 5%, а за
8 октомври тя е пренебрежима. Радиационната обстановка, свързана с
потока слънчеви протони с висока енергия (Е=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде спокойна през периода 6-8 октомври.
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Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Няколкото изригвания бяха от много слабия клас B. Рентгеновият поток
през последните два часа е около нивото B2. На слънчевия диск има 5
групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там към
по-старите групи с номера 1855 и 1857 се добави и новата 1859. В
северното полукълбо са групите с номера 1856 и 1858. Боулдърското число
е 84. По наша груба оценка Волфовото число е около 65. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 109. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 340-350 км/с.

Слънчевите петна на 4 октомври 2013г
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (5,6 и 7 октомври) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е 5%. Вероятността за изригване от мощния X клас, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 105, а на 7 октомври ще спадне леко до 100.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е близо до обичайния си фон.
Днес по-късно привечер или през нощта до Земята се очаква да достигне
периферията на облак от изхвърленото от Слънцето при ерупция на
протуберанс на 3 октомври коронално вещество. В резултат на това е
възможна евентуална слаба активизация на земната магнитосфера. Ето защо
в рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 октомври) се очаква
геомагнитната обстановка да бъде предимно спокойна, а утре и на 7
октомври да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, а за утре (6-и) и на 7 октомври
тя е 20%. За 6 и 7 октомври има 5% вероятност за малка геомагнитна буря
на средни ширини. Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви
протони с висока енергия (Е=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде спокойна през периода 5-7 октомври.

Обстановката в околоземното
космическо пространство се успокоява.

04 октомври/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
изригвания от слабия клас C. Първото от тях, чийто мощностен показател е
около C1.7, достигна своя пик снощи приблизително в 23ч25мин българско
време. Негов източник беше активната област AR11857 (1857). Второто
по-мощно изригване (~ C2.5) стана тази сутрин, около 06ч30мин. българско
време. Засега няма повече подробности за него. Към настоящия момент
слънчевият рентгенов поток е практически стабилен около нивото B2.5. На
слънчевия диск има 4 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са
групите с номера 1856 и нововъзникналата, но залязваща на запад група
1858. В южното полукълбо са 1855 и 1857. Между тях (на изток- югоизток
от 1855) се заражда нова активна област, която засега няма номер. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. Там групата 1855
продължава да бъде основният, макар и много слаб потенциален източник на
изригвания от средния мощностен клас M. Групата 1858 показва признаци
на нарастване. Тя обаче се намира близо до западния лимб. Дори и да се
активизира геоефективността на явленията там би била много малка или
никаква. Боулдърското число е 61. По наша груба оценка Волфовото число
е около 50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 114. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 370-380 км/с.
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Слънчевите петна на 3 октомври 2013г
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (4,5 и 6 октомври) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е 5%. Вероятността за изригване от мощния X клас, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 105, а на 6 октомври ще е ~ 110.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Ефектът от срещата на Земята с изхвърления през нощта на 29 срещу 30
септември от Слънцето плазмен облак вече затихна. Ето защо през
изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита вече спадна почти до обичайните си околофонови нива.
През следващите 24 часа върху магнитосферата на Земята ще има много
слабо влияние от високоскоростен поток частици в слънчевия вятър с
източник слънчева коронална дупка (CH HSS- ефект). Численият модел на
слънчевия вятър, получен с програмата ENLIL показва, че утре (5
октомври) късно следобяд или привечер със Земята ще се срешне
периферията на изхвърлен вчера сутринта от Слънцето плазмен облак-
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резултат от избухване на протуберанс в южното полукълбо. Ефектът от тази
среща обаче ще бъде краткосрочен и слаб.

Модел на движението на изхърлен от
Слънцето плазмен облак за периода 2-5
октомври 2013г, получен с помощта на
програмата ENLIL.
Ето защо очакванeто за геомагнитната обстановка за целия 3-дневен период
(4-6 октомври ) е, че тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е както следва: 10% за днес, 5%
за утре (5 октомври) и 10% за 6 октомври. Вероятността за слаба
геомагнитна буря е пренебрежима и за трите дни.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (Е=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде спокойна през
периода 4-6 октомври.

Две ярки изхвърляния на
коронална маса. Втора "вълна" на
геомагнитната буря през нощта

03 октомври/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През тази
нощ, около 23ч00мин бълг.време на западния край (лимб) на слънчевия диск
имаше изригване с мощностен показател ~ C1.5. Изригването имаше втори
пик околf 03ч00мин бълг.време. Приблизително от същия район около
полунощ българско време бе наблюдавано изхвърляне на коронална маса,
вероятно свързано с първия пик на изригването. Предполагаемият източник
на тези явления е близо до района на групата петна 1850, която вече се
скри зад западния край на диска. Наблюдаваното изхвърляне на коронална
маса не е геоефективно. Рентгеновия поток на Слънцето спада доста бавно
след изригването и в момента е около ниво B4.
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Изхвърляне на коронална маса около западния
край на слънчевия диск през нощта на 2
срещу 3 октомври 2013г (SOHO/LASCO C2)
Рано тази сутрин в югоизточния квадрант на Слънцето избухна протуберанс,
с който бе свързано друго изхвърляне на коронална маса. Възможно е
траекторията на плазмения облак да е частично ориентирана към Земята.
Дали това е така ще се разбере през следващите часове.
На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. В северното полукълбо са
групите с номера 1854 и 1856 (изгряваща). На юг от екватора са групите
1855 и 1857 (изгряваща). Благодарение на групата 1855 по площ
преобладават петната в южното полукълбо. Боулдърското число е 59. По
наша груба оценка Волфовото число е около 50. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 108. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (3,4 и 5 октомври) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е 5% на ден и се свързва преди всичко с активната област AR11855
(1855). Вероятността за изригване от мощния X клас, както и за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5
октомври ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие имаше планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (Kp=6; бал G2). Вчера рано следобяд геомагнитната буря времнно
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стихна и за около девет часа се установиха спокойни условия в
среднопланетарен мащаб. След 21 часа българско време обаче
геомагнитната обстановка започна отново да се активизира и между 21ч и
24ч среднопланетарният Kp индекс достигна стойност 5, т.е. малка
геомагнитна буря (G1). След това активността започна отново да спада и в
момента геомагнитната обстановка е спокойна.
Повишената геомагнитна активност през последните 24-36 часа стана
причина за аврорална активност както в полярните райони на Земята, така
и на средни ширини. Наблюдавани са и са заснети красиви полярни и
средноширотни сияния.

Средноширотно сияние над щата Мичиган (САЩ)
( 2 октомври 2013г) (снимка Bob Simmerman; solarham.net)
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита остана завишен, но все пак бе под прага за слаба
радиационна буря (S1).
Очаква се в рамките на 3-дневната прогноза геомагнитната обстановка
постепенно да се успокоява. Днес тя ще бъде между спокойна и активна,
включително и до ниво на малка геомагнитна буря (G1). Утре геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 5 октомври ще е
спокойна. Вероятността за геомагнитин смущения на средни ширини за утре
(4 октомври) е 15%, а за 5 октомври е пренебрежима. Вероятността за
малка геомагнитна буря (G1) за днес е 15%, а за утре и за 5 октомври е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (3-5 октомври) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ- потока на геостационарта орбита ще
продължи да се успокоява. Вероятността за слаба радиационна буря (S1)
за днес е 20%, а за 4 и 5 октомври е пренебрежима.

Геомагнитната буря започна
около 12 часа по-рано от очакваното.
Радиационната обстановка се успокоява
02 октомври/11ч30мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха много слаби - от клас B. Рентгеновият поток през
последните часове варира слабо в диапазона B3-B3.5. На слънчевия диск се
виждат 3 групи петна. В северното полукълбо са групите с номера
1850(залязваща) и 1854. В южното полукълбо е новата група 1855, която е
в процес на нарастване. Тя е от магнитен клас "бета" и към този момент
вече е слаб потенциален източник на изригвания от клас M. Засега обаче
нейната активност се изразява в изригвания от B- диапазона. Площта на
1855 превъзхожда съвкупната площ на двете групи в северното полукълбо.
Боулдърското число е 49. По наша груба оценка Волфовото число е около
40. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 107. Плазменият облак, изхвърлен от
Слънцето на 30 септември в резултат от избухването на протуберанс,
достигна до Земята рано тази сутрин около 5ч българско време, т.е. около
12 часа по-рано от очакваното. Това се случи поради значително
по-голямата от очакваната скорост на неговото движение. В момента
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително
600 км/с.

Групата петна 1855 ( 1 октомври 2013г)
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (2,3 и 4 октомври) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния X клас, както
и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде 105, а на 4 октомври - около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Облакът от коронална маса, изхвърлен от Слънцето на 30 септември
достигна до околностите на Земята с около половин денонощие по-рано. В
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резултат на това среднопланетарната геомагнитна обстановка рязко се
активизира през последните 6 часа. В периода 6ч-9ч бълг.време
среднопланетарният 3-часов Kp- индекс достигна 6. Това съответства на
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (G2). За съжаление от
няколко дни липсват данни в страницата на геомагнитната станция в
Панагюрище. Ето защо в момента не можем да съобщим конкретна информация
за геомагнитната обстановка над България. Повишената геомагнитна
активност "повлече нагоре" и авроралната активност. В момента на много
места в полярните райони откъм нощната страна на Земята се наблюдават
сияния (Aurora Borealis (над Арктика) и Aurora Australis (над
Антарктика)). Регистрирани са и сияния на средни ширини (MLA- Mid
Latitude Aurora).
Радиационната обстановка започна да се успокоява. Потокът на слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита е в
процес на бърз спад от около 04ч бълг.време тази сутрин и в момента е
малко под прага на слаба радиационна буря (S1).
Геомагнитната обстановка ще бъде активна днес и утре (2 и 3 октомври),
включително до ниво на средна геомагнитна буря (G2). На 4 октомври
геомагнитната обстановка ще се успокои и ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е
45%, а за 4 октомври тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за утре е 30%, а за 4 октомври тя е 5%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за утре е 10%, а за
4 октомври е пренебрежима.

............................................................
Текущата и очаквана активна геомагнитна обстановка за днес и
утре е предпоставка за значително зачестяване на нервнопсихическите прояви на възбуждане. Това включва по-висока
вероятност за индивидуални и масови прояви на агресивно
поведение + повишена консумация на лекарства д нерноуспокоително и психотропно действие. По-висока е вероятността
за пътно-транспортни произшествия. Наблюдаваното и очакваното
ниво на геомагнитна активост към този момент не дават основания
да се очакват проблеми с техническата инфраструктура на средни
ширини, в т.ч. и България. На високи ширини са възможни сривове
в електропреносната мрежа, телекомуникациите, както и спонтанно
задействане на алармени системи.
............................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (2-4 октомври) радиационната
обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10
MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита постепенно ще се успокоява.
Вероятността за слаба радиационна буря
(бал S1) за утре е 75%, а за
4 октомври е 40%.

01 октомври/10ч15мин:

Радиационната буря продължава
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха в B-диапазона. Вариациите на рентгеновия поток са в
мощностния интервал B3- B6. На слънчевия диск има 3 групи петна. В
северното полукълбо са групите 1850 и 1854, а в южното е новата група
1855. По площ преобладава петнообразуването в северното полукълбо. И
двете групи в северното полукълбо са в процес на разпадане. В същото
време 1855 показва развитие и слаб растеж през последното денонощие, но
по площ засега остава много малка. Боулдърското число е 42. По наша
груба оценка Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
105. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 270 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (1,2 и 3 октомври) слънчевата активност
ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния
M и мощния X клас, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс утре (1 октомври) и на 2 октомври ще бъде около
100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) се усили
след избухването на протуберанса от предната нощ и още вчера сутринта
българско време достигна нивото на малка радиационна буря (S1), а
впоследствие (около 17ч бълг.време) достигна до ниво на средна
радиационна буря (S2). В момента СЕЧ-потокът е малко под S2-прага,
т.е. радиационната буря продължава като слаба (бал S1). Във връзка с
това в момента съществува минимален радиационен риск за техниката,
екипажите и пътниците на гражданската и военната авиация. Усилването на
потока на слънчеви енергетични частици (СЕЧ)доведе и до появата на
значително затихване на УКВ- радиосигнала в диапазона 1- 40 MHz над
полярните райони на Земята.
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Развитие на радиационната буря на 30 септември
- 1 октомври 2013 г
Днес геомагнитната обстановка поради затихващо влияние на слънчева
коронална дупка (CH HSS- ефект) ще бъде между спокойна и смутена. Утре,
поради очакваното достигане късно следобяд или привечер българско време
на облака от изхвърлената вчера от Слънцето коронална маса,
геомагнитната обстановка ще се активизира и ще бъде между спокойна и
малка геомагнитна буря (G1). Тези условия ще се запазят и на 3 октомври.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще нарастне до 500
км/с. Във връзка с гореказаното се очаква днес вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини да бъде 15%. За утре и 3 октомври
тя ще бъде средно по 35% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес е 5%, а за утре и на 3 октомври тя е по 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1-3 октомври) се очаква радиационната
буря (бал S1 или S2), свързана с повишения поток на слънчеви протони с
висока енергия (СЕЧ) да продължи. На 3 октомври радиационната
обстановка ще започне да се успокоява. Вероятността радиационната буря
утре да продължи (бал S1 или по-голям) е около и над 99%. Съответната
вероятност за 3 октомври е около 90%.

Изхвърлената от Слънцето през
миналата нощ коронална маса ще достигне
Земята след около 48-60 часа

30 септември/20ч45мин:
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Резултатите от числения модел на слънчевия вятър в Космическия център
Годдард на НАСА показват, че изхвърленият през тази нощ облак от
коронално вещество ще достигне с периферията си Земята в ранната част на
нощта на 2 срещу 3 октомври.

Анимационна графика на движението на слънчевия
вятър в периода 30 септември- 2 октомври
съгласно модела на Космическия център Годдард.
Най-лявата част представя изменението на
плътността на слънчевия вятър. Земята е показана
с жълто кръгче.

Избухване на протуберанс +
изхвърляне на коронална маса. Радиационна
буря

30 септември/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През тази
нощ, около 3ч бълг.време имаше изригване с мощностен показател около
C1.2- C1.3. Рентгеновият поток е в процес на плавен спад след това
събитие и в момента почти устойчиво се е "настанява" около нивото B3.
Анализът на изображенията от SDO от тази нощ, както и от публикуваното
видео сочат, че изглежда има връзка между споменатото рентгеново
изригване и избухването на големия протуберанс в северното полукълбо на
Слънцето ( в съседство с групата петна 1850). То е станало
приблизително по същото време в северното полукълбо. Избухването на
протуберанса е съпроводено и с изхвърляне на коронална маса, което ясно
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личи на изображението от коронографа на сондата STEREO Behind. Има много
голяма вероятност този плазмен облак да е поне частично ориентиран към
Земята. Дали това е така ще стане ясно през следващите часове. Относно
възможността този протуберанс да избухне съобщихме в нашия втори
бюлетин от вчера в 19ч30мин българско време.

Избухване на протуберанс в съседство с
активната област AR1850 (1850) на 30 септември
2013 г.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите петна с номера 1850 и 1854. В южното
полукълбо има голямо единично петно - групата 1846. Боулдърското число е
39. По наша груба оценка Волфовото число е около 35. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 103. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 260-270 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. В
резултат от еруптивните процеси на Слънцето през последната нощ от
няколко часа започна покачване на потока на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита. От повече един час
СЕЧ- потокът надхвърля праговата стойност за слаба радиационна буря (бал
S1). Покачването е в сила включително и за частиците с енергии над 100
MeV. Последните проникват и в ниската атмосфера на Земята (10-15 км
слой над земната повърхност - тропосферата). Засега радиационния риск се
отнася най-вече до техническата инфраструктура в околоземното
космическо пространство (електрониката на борда на изкуствените
спътници) и екипажа на Международната космическа станция. На този етап
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няма значинелен риск за гражданската и военната авиация (самолетната
електроника, екипажите и пътниците). Такъв обаче ще се появи ако
радиационната буря се усили през следващите часове.

Радиационна буря на 30 септември 2013г. Потокът на
слънчевите протони с енергия над 10 MeV е показан
със синя линия, над 50eV- с жълта линия, а над 100 MeV
- с виолетова линия
Днес (30 септември) геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна. Очакваното активизиране е във връзка със слънчева коронална
дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). Утре геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Очакваме на 2 октомври тя
отново да се активизира във връзка с евентуалното достигане до Земята на
периферията на изхнърления снощи от Слънцето плазмен облак.
Центърът за прогнози на космическото време в Боулдър дава следните
вероятности за геомагнитни смущения на средни ширини в рамките на
3-дневната прогноза: За днес тя е 30%, за утре е 15%, а за 2 октомври е
5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
10%, а за утре е 5%. Тъй като при тази прогноза не е отчетен възможният
ефект от снощното изхвърляне на коронална маса, ние считаме, че вероятно
прогнозата на геомагнитната обстановка за 2 октомври ще бъде коригирана
по посока към по-висока геомагнитна активност.
Днес, а вероятно и утре (1 октомври) потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде над
обичайния фон, включително и над праговото ниво за радиационна буря.
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Успокояване на радиационната обстановка може да се очаква с по-голяма
верояттност към 2 октомври.

Голям протуберанс в
северното полукълбо на Слънцето

29 септември/19ч30мин:

Голям протуберанс в северозападния квадрант на
слънчевия диск (29 септември 2013г) (снимка: Рей Лалонди;
гр.Корнуел,провинция Онтарио, Канада; solarham.net)
Днес в Интернет бе публикувано изображение на протуберанс, който от
няколко дни се наблюдава в северното полукълбо на Слънцето. Същият все
още се намира в геоефективна позиция (в северозападния квадрант на
слънчевия диск) и е твърде възможно в разстояние на следващите няколко
дни да избухне. Това би довело до изхвърляне на облак коронална маса по
посока на Земята. Поради това проследяването на ситуацията около този
протуберанс в началото на новата седмица ще е от особен интерес от
гледна точка на слънчево-земния мониторинг

29 септември/10ч00мин:

Две C- изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Тази сутрин
имаше две изригвания, чиято мощност бе около C1.7- C1.8. Техните пикове
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бяха съответно около 04ч30мин и 07ч20мин бълг.време. Засега няма
публикувани данни за техния източник, нито има информация за съпътстващи
явления. Ако се съди по последното рентгеново изображение на Слънцето от
спътника GOES-15 обаче, това най-вероятно е активната област AR11850
(кратко обозначение 1850). Рентгеновият поток след второто от
споменатите изригвания е около нивото B4 с тенденция към нарастване.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ и брой преобладават
петната в северното полукълбо. Там са групите с номера 1850, 1853 и
новоизгряващата и нарастваща група 1854. В южното полукълбо е единствено
голямото единично петно, обозначено като група 1846. Боулдърското число
е 58. По наша груба оценка Волфовото число е около 50. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 106. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 270- 280 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 и 30 септември и 1 октомври)
слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване от класовете M и X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 1 октомври ще бъде
около 110.

ГЕОФИЗИЧНА

АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSSефект) се очаква постепенно активизиране на геомагнитната обстановка в
рамките на 3-дневната прогноза. Днес тя ще бъде предимно спокойна, утре
(30 септември)- между спокойна и смутена, а на 2 октомври ще е между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 1 октомври е 30%. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е пренебрежима, за
утре е 5%, а за 1 октомври тя е 10%. Радиационната обстановка в
околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 29 септември - 1
октомври.

28 септември/10ч15мин:

Отново спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха от много слабия клас B. Рентгеновият поток през
последните часове варира в диапазона B2-B3. На слънчевия диск има 4
групи петна. По обща площ на петната има слаб превес на северното
полукълбо. Там са групите петна с номера 1850 и 1853. В южното полукълбо
са групите 1846 и 1852. Групата петна 1850 достигна магнитен клас "бетагама". От друга страна обаче тя показва признаци на отслабване през
последното денонощие. Общата й площ намаля с около 20%, загуби около 1/3
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от общия брой петна, наблюдава се раздалечаване между водещата и
"опашната" част на групата. По тази причина е почти изключено групата
1850 да може да генерира изригване от мощностен клас по-висок от C.
Боулдърското число е 54. Волфовото число е , по наша груба оценка, около
45-50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 108. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизително 280 км/с.

Карта на слънчевите петна на 27 септември
2013 г (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 септември) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от класовете M и X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 септември ще бъде около 110.

ГЕОФИЗИЧНА

АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Поради влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект) на 29 и
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30 септември геомагнитната обстановка ще се активизира и ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 5%, за утре е 10%, а за 30 септември тя е 15%. На
третата дата има и 5% вероятност за слаба геомагнитна буря.
Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
периода 28-30 септември.

27 септември/10ч45мин:

Спокойните условия

продължават
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха от много слабия клас B. Рентгеновият поток през
последните часове варира в диапазона B2.0 - B2.5. На обърнатата към
Земята страна на Слънцето се виждат 4 групи петна. Преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите петна 1850 и
новата 1853. Групата 1850 съществено нарастна както по площ, така и по
брой петна и в момента заема почти 200 милионни части от площта на
слънчевия диск. Това отново я прави много слаб потенциален източник на
изригвания от клас M. В южното полукълбо са групите петна с номера 1846
и 1852. Боулдърското число е 63. По наша груба оценка Волфовото число е
около 50-55. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 110. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е близо 320 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
клас M е по 5% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както
и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 29 септември ще бъде около 110.

ГЕОФИЗИЧНА

АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Спокойната геомагнитна обстановка ще се запази днес и утре
( 27 и 28
септември). На 29 септември под влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция е възможна активизиция (CH HSS- ефект).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е
по 5 % на ден, а на 29 септември тя е 20%. Радиационната обстановка в
околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 27-29 септември.

26 септември/09ч30мин:

Спокойно "космическо време"
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B. Рентгеновият поток през
последните часове варира слабо около нивото B3. На слънчевия диск има 4
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите петна с
номера 1849 и 1850, а в южното полукълбо са 1846 и 1851. Според снимките
на Слънцето в бяла светлина от спътника SDO от вчера в северното
полукълбо е започнал да се оформя нов център на петнообразуване. Засега
обаче все още там (близо до източния лимб) няма официално регистрирана
група петна. По площ преобладава петнообразуването в южното полукълбо
(благодарение на голямото единично петно 1846). Боулдърското число е
61. Волфовото число по наша груба оценка е около 50-55. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 111. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 септември) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от класовете M и X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 септември ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 септември) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни шширини е по 5% за всеки един от трите дни. Радиационната
обстановка в околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с
висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 26-28
септември.

Планетарна геомагнитна
суббуря и аврорална активност
25 септември/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През нощта
около 02ч бълг.време имаше C1.1- изригване. Негов източник е активният
център AR11846 (кратко обозначение 1846) в южното полукълбо. През
последните часове рентгеновият поток варира слабо в диапазона B2-B4.
През тази нощ апаратурата на борда на спътника SDO регистрира избухване
на протуберанс, съпроводено с изхвърляне на коронална маса. Явлението е
станало около североизточния край на видимия слънчев диск. Поради това е
възможно само малка част от изхвърленото вещество да достигне Земята. На
слънчевия има 4 регистрирани групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там са групите 1846 и 1851. На практика 1846 е голямо
единично петно с площ около 150 милионни части от слънчевия диск. На
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север от екватора са групите петна 1849 и 1850. Последната съдържа
десетина петна и е слаб потенциален източник и на изригване от клас M.
Боулдърското число е 56. По наша груба оценка Волфовото число е около
50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 110. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 460 км/с.

Избухване на протубернс на 24 септември 2013 г.
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
клас M е около 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно
изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 септември ще
бъде около 110.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие планетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Това се случи благодарение на достигнал вчера следобяд до
Земята поток от частици в слънчевия вятър с относително по-висока
енергия, чийто източник е слънчева коронална дупка (доста "закъснял" CH
HSS- ефект!). Това предизвика и аврорална активност на високи ширини.
Геомагнитната суббуря продължи само три часа - между 15 и 18 часа
българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis),заснето
от Мат Мелник над канадската провинция Алберта
(mattmelnik.com; solarham.net)
Днес и през следващите два дни (26 и 27 септември) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни шширини е по 5% за всеки един от трите дни. Радиационната
обстановка в околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с
висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 25-27
септември.

24 септември/09ч30мин:

И днес спокойно "космическо

време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията, доколкото ги имаше, бяха от клас B. Най-голямото измежду
тях беше с мощност около B8. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B2.5. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В северното полукълбо
са групите с номера 1849 и 1850. В южното полукълбо са групите 1846,
1851 и новообразуваната 1852. По площ преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Боулдърското число е 65. Волфовото число е, по наша
груба оценка, около 55-60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 108. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 350 км/с.
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Слънчевите петна на 23 септември 2013 г
(SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
клас M е около 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно
изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 септември ще
бъде около 110.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
През последните 2-3 дни на Слънцето не е имало еруптивни явления с
геоефективна значимост. В момента на слънчевия диск не се виждат и
значителни коронални дупки. Ето защо днес геомагнитната обстановка ще
бъде между спокойна и смутена (по наше мнение по-скоро спокойна), а утре
и на 26 септември ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 10%, а за утре и 26 септември тя е по 5% на
ден. Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
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периода 24-26 септември.

23 септември/10ч15мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха от мощностен клас B. Слънчевият рентгенов поток през
последните няколко часа се колебае в диапазона B2-B3. Избухване на
протуберанс с изхвърляне на коронална маса (видео) е било наблюдавано в
югозападния край на слънчевия диск вчера сутринта. Явлението не е
геоефективно. На слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с
номера 1841, 1845, 1846 и 1851. В северното полукълбо са групите 1843,
1849 и 1850. Всички са от ниските магнитни класове "алфа" и "бета".
Групите петна 1841 и 1843 са близо до западния край на слънчевия диск и
в рамките на следващите 24 часа ще се скрият за земните наблюдатели.
Групата 1851 в северното полукълбо, която беше относително активна през
последните дни, загуби част от площта и петната си. С почти 40%
намаля и площта на групата 1846 в южното полукълбо. Боулдърското число
е 98. По наша груба оценка Волфовото число е около 70. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 111. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
клас M е около 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно
изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 110, а на
25 септември ше е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.
На 25 септември ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини днес и утре е около 10%, а на 25 септември ще е 5%.
Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
периода 23-25 септември.

22 септември/10ч30мин:

Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
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изригване с мощност ~C3 вчера около 12ч40мин.бълг.време. Негов източник
беше групата петна 1850. Другите няколко изригвания бяха от клас B.
Слънчевият рентгенов поток през последните няколко часа варира много
слабо около нивото B3. На слънчевия диск има 5 групи петна. По обща площ
на петната преобладава петнообразуванетто в южното полукълбо. Там са
групите петна с номера 1841 и 1846. Последната е най-голямата видима в
момента група. Нейната площ надхвърля 200 милионни части от слънчевия
диск. В северното полукълбо са групите петна 1843, 1849 и 1850. Всички
групи с изключение на 1841 (магнитен клас "алфа") са от магнитен клас
"бета"- т.е. биполярни области. Боулдърското число е 79. По наша груба
оценка Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 110.
Скоростта на слънчевия вятър в близост до Земята е около 410-420 км/с.

Слънчевите петна на 21 септември 2013г.
(SD); solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 септември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния клас M е
около 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 120, а на 24 септември ше бъде
малко по- ниска ( ~ 115).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
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спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) на геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 24 септември
ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е 5% за днес и по 10% за утре и 24 септември.
Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
периода 22-24 септември.

Серия C-изригвания от
активната област 1850 (AR11850)
21 септември/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Новоизгрялата
на източния край на слънчевия диск група петна под номер 1850
(официалното обозначение е AR11850) беше източник на серия от 4 на брой
C-изригвания. Най-мощното измежду тях стана вчера около 14ч53мин.
българско време. Неговият мощностен показател е C3.8. Честите Bизригвания през последните часове са свързани със значителни вариации в
нивото на слънчевия рентгенов поток, чийто промени са в интервала B3-B8.
На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. Преобладава, макар и
слабо, петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с
номера 1841, 1846 и 1848. В северното полукълбо са групите 1843, 1849 и
1850. На най-новите изображения на Слънцето от тази сутрин групата петна
1848 не се вижда. С най-голям потенциал за изригвания е групата петна
1850. Тя се разглежда и като слаб потенциален източник на изригвания от
средния мощностен клас M (средно по 5% на ден в рамките на 3-дневната
прогноза).
Боулдърското число е 85. Волфовото число по наша груба оценка е между 60
и 70. Слънчевият радиоиндекс 10.7 e 109. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 430-440 км/с.
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Групата петна 1850 на 20 септември 2013 г
(SDO/solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 септември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния клас M е
около 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 120, а на 23 септември слабо ще се
понижи до 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 23 септември
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 5%, а за 23 септември е 10%.
Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
периода 21-23 септември.

Умерена петнообразувателна
активност и слаби изригвания
20 септември/08ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
изригания от слабия мощностен клас C (в диапазона C1-C2). Едното от тях
( ~ C2) стана вчера около обяд, а второто - малко след полунощ българско
време. Слънчевият рентгенов поток се колебае значително през последните
часове като средното му ниво е около B3. На слънчевия диск има 7 групи
петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите
петна с номера 1841, 1845, 1846 и 1847. В северното полукълбо са групите
1843, 1849 и новоизгряващата на изток 1850 (старата група 1834?).
Боулдърското число е 85. По наша груба оценка Волфовото число е около
75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 108. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 септември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния клас M е
около 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 22 септември ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка,
включително и над България, беше спокойна. Геомагнитни смущения, както и
аврорална активност имаше в полярните области на Земята. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в границите на обичайния фон.

Сияние заснето над провинция Алберта (Канада) на 19
септември 2013г (самолетна снимка, ~ 7000 метра
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над земната повърхност)(mattmelnyk.com; solarham.com)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена , а утре
и на 22 септември ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 10%, а за утре и на 22 септември е по 5%.
Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
периода 20-22 септември.

Спокойна обстановка. Има
много малка вероятност за М- изригване
19 септември/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
няколко изригвания от много слабия клас B. Усредненият слънчев рентгенов
поток леко нарастна през последните 24-48 часа спрямо предходните дни и
в момента е около нивото B3. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна.
По обща площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Там са
групите с номера 1841, 1845 и 1846. В северното полукълбо са групите
1843 и 1847. Като най-голяма по площ в момента е групата 1846 (около
150-200 милионни части от слънчевия диск). Тя се счита за слаб
потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M.
Боулдърското число е 85. По наша груба оценка Волфовото число е около
45-50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 104. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е малко над 500 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 септември) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от средния клас M е около 5% за веки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще остане около 105, а
на 21 септември ще достигне 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
За днес и утре (19 и 20 септември) се очаква геомагнитната обстановка
да бъде между спокойна и смутена, а на 21 септември да бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е
по 10%, а за 21 септември е 5%. Радиационната обстановка в околностите
на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10
MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 19-21 септември.

18 септември/11ч00мин:

Петнообразуването нарастна.
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C3.9- изригване
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Нази сутрин
около 05ч15мин бълг.време около източния лимб в района на
новоизгряващата група 1846 достигна своя максимум първото от близо две
седмици насам изригване от мощностния клас C (~ C3.9). За момента няма
данни от коронографите на спътника SOHO и сондите STEREO A и B, от които
да се види дали има изхвърляне на коронална маса или не. Във всеки
случай обаче видимото местоположение на източника на явлението не
допуска то да е геоефективно. Рентгеновият поток през последните 2-3
часа е около нивото B2.5- B3. На обърнатата към Земята страна на
Слънцето се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са новоизгряващите групи с номера 1845 и 1846, както и
старата група 1841. Друга нова група петна (1843) възникна източно от
нея. Още една група, която се появи в южното полукълбо получи номер
1845, но не личи на най-новите изображения на Слънцето от тази сутрин. В
северното полукълбо са групите петна 1844 (на западния лимб) и
новоизгряващата на изток 1847. Почти всички групи са единични петна и са
от магнитен клас "алфа". Поради това те могат да бъдат източници
единствено на изригвания от много слабия клас B или най-много от слабия
клас C. Боулдърското число е 80, а по наша груба оценка Волфовото число
е около 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 99. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е приблизително 370 км/с.

C3.9- изригване на 18 септември
2013г около 05ч15мин. бълг.време
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
или X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите
дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще остане около 100, а на 20
септември ще достигне до 105.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка,
включително и над България, беше спокойна. Потокът на слънчевите протони
с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в
границите на обичайния фон.
Под влияние на все още действащ "CH HSS- ефект" (влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция) днес геомагнитната обстановка
ще бъде между спокойна и активна. Утре и на 20 септември тя ще
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 35%, за утре е 25%, а за 20 септември спада
до 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 10%, за утре е 5%, а за 20 септември е около и под 1%.
Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
периода 18-20 септември.

Много ниска слънчева
активност. За днес са възможни геомагнитни
смущения
17 септември/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Около
полунощ българско време имаше едно изолирано изригване от много слабия
клас B. Рентгеновият поток варира в диапазона B1-B2. През последното
денонощие активната област AR11840 (1840), намираща се вече близо до
западния лимб, забележимо усили своя магнитен поток и в момента в нея
отново има петна. По този начин на слънчевия диск има две групи петна
(1840 и 1841). И двете са в южното полукълбо. Боулдърското число е 23.
Почти толкова е и Волфовото число (22-23). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 95. Скоростта на слънчевия вятър в близост до Земята е 370-380 км/с.
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Изображение на Слънцето в бяла светлина на
17 септември 2013 г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
или X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите
дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 септември ще остане
около 95.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
За днес нсе още остава вероятността за слаба геомагнитна активност,
свързана с влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция
(CH HSS- ефект). Геомагнитната обстановка се очаква да бъде между
спокойна и активна. Утре и на 19 септември геомагнитната обстановка ще
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 35%, за утре е 25%, а за 19 септември тя е 10%.
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Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%,
за утре е 5%, а за 19 септември е пренебрежима. Радиационната обстановка
в околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 17-19 септември.

Спокойно Слънце. За днес се
очаква слаба геомагнитна активност

16 септември/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновият поток се характеризира с много слаби колебания в диапазона
B1.1-B1.5. На слънчевия диск има една група петна (1841 или официално
обозначение AR11841) която в повечето по-малки телескопи би се виждала
като единично петно. Тя е в южното полукълбо. Групата е стабилна и не
проявява никакви признаци на еруптивна активност. Магнитният й клас е
"алфа". Боулдърското число е 12. Волфовото число е практиески същото (11
или 12). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 93. Скоростта на слънчевия вятър
в района на Земята е около 380 км/с.

Самотното петно 1841 върху слънчевия диск
на 15 септември 2013г (SDO; solarham.net)
Днес, както и през следващите два дни (16, 17 и 18 септември) слънчевата
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активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
или X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите
дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 септември ще бъде около
100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна. С
отслабването на влиянието на наблюдаваната върху Слънцето коронална
дупка (поради завъртането в западна посока) условията за геомагнитна
активност постепенно ще се "свият" през следващите два дни. Ето защо
утре и на 18 септември геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
50%, за утре е 30%, а за 18 септември тя е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 18
септември - около и под 1%. Радиационната обстановка в околностите на
Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) ще остане спокойна за периода 16-18 септември.

15 септември/09ч45мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
много слаби колебания на слънчевия рентгенов поток около нивото A9-B1.5.
В момента на слънчевия диск има само една група петна. Тя е с номер 1841
и се намира в южното полукълбо. Магнитният й клас е "бета". Боулдърското
число е 24 (оценката е от тази нощ). По наша груба оценка Волфовото
число е между 11 и 13. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 93. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 410 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
или X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите
дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре (16 септември) ще бъде около 95,
а на 17 септември - около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Очаква се днес геомагнитната обстановка да бъде спокойна. За утре и за
17 септември се допуска, че тя може слабо да се активизира под влияние
на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект).

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

73 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за
утре е 35%, а за 17 септември е 25%. Вероятността за малка геомагнитна
буря за утре е 10%, а за 17 септември тя е 5%. Радиационната обстановка
в околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 15-17 септември.

Много ниска слънчева
активност. Планетарна геомагнитна суббуря и
полярни сияния
14 септември/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
много слаби изригвания в диапазона B1- B2. Слънчевият рентгенов поток е
около нивото B1. На слънчевия диск в момента има две групи петна.
Техните номера са 1839 и 1841 и се намират в южното полукълбо.
Боулдърското число е 40. По наша груба оценка Волфовото число е около
25. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 92. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 560 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
или X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите
дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 септември ще бъде около
100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Между 18 и 21ч българско време планетарният 3-часов Kp- индекс
беше 4, съответстващ на ниво на геомагнитна суббуря. Както писахме във
вчерашния бюлетин, явлението беше очаквано и е свързано с влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). В
полярните райони на Земята беше наблюдавана аврорална активност. Над
България обаче геомагнитната обстановка остана спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в границите на обичайния фон.
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
заснето над Финландия на 13 септември 2013 г
(снимка: Timo Veijalaine) (solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, утре спокойна, а на 16 септември ще се активизира отново поради влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за
утре е 5%, а на 16 септември ще е 50%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 5%, за утре е около и под 1%, а за 16
септември е 10%. Радиационната обстановка в околностите на Земята,
свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще
остане спокойна за периода 14-16 септември.

Слънцето е спокойно. Възможна
е геомагнитна активност поради "CH HSS ефект"
13 септември/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
няколко изригвания от много слабия клас B. Слънчевият рентгенов поток
спадна още и в момента е около нивото A9-B1.5. На слънчевия диск тази
сутрин има 3 регистрирани групи петна и всичките са концентрирани в
южното полукълбо. Номерата на групите са 1839, 1841 и 1842. И трите са
магнитно спокойни. Боулдърското число е 58. По наша груба оценка
Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 93. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 490 км/с.
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В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
или X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите
дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 септември ще бъде около
100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Под влияние на високоскоростен поток частици в слънчевия вятър (HSS),
чийто източник е слънчева коронална дупка (CH)в геоефективна позиция
през днешния ден има условия за геомагнитна активност (накратко се
обозначава като "CH HSS- ефект"). Днес геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и активна, като включително е възможна и малка
геомагнитна буря. За утре (14 септември) геомагнитната обстановка ще
бъде между спокойна и смутена, а на 15 септември ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 30% за днес, 15%
за утре и 5% за 15 септември. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 15%, за утре е 5%, а за 15 септември е
пренебрежима. Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана
с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане
спокойна за периода 13-15 септември.

12 септември/09ч30мин:

Рекордно нисък слънчев

рентгенов поток
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
няколко изригвания от много слабия клас B. Слънчевият рентгенов поток
в момента е спаднал до нивото B1. Толкова слаб той не е бил повече от
половин година насам. Спътникът Solar Dynamics Observatory (SDO)
регистрира избухване на протуберанс, съпроводено с изхвърляне на
коронална маса (видео). Явлението стана близо до югоизточния край на
слънчевия диск и не е геоефективно. Петнообразувателната активност
нарастна спрямо предходните дни. На слънчевия диск има 4 групи петна. Те
са с номера 1838, 1839, 1840 и 1841. Петнообразуването изцяло е
съсредоточено в южното полукълбо. Боулдърското число е 53. По наша груба
оценка Волфовото число е около 45-50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 93.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 370
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
и X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите дни.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 95 ,а на 14 септември
ще се покачи леко и ще достигне 100.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Под влияние високоскоростен поток в слънчевия вятър (HSS), чийто
източник е слънчева коронална дупка в геоефективна позиция днес се
очаква геомагнитната обстановка да бъде между смутена и активна (CH HSSефект). Утре тя ще бъде между спокойна и активна, а на 14 септември ще е
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 40%, за утре е 30%, а за 14 септември тя е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е
по 15%, а за 14 септември е 5%. Радиационната обстановка в околностите
на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10
MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 12-14 септември.

11 септември/09ч00мин:

И днес почти без петна върху

Слънцето
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Малкото
на брой изригвания бяха от много слабия клас B. Рентгеновия поток е
около нивото B1.2-B1.3. Коронографът на сондата STEREO Ahead регистрира
две изхвърляния на коронална маса откъм обратната страна на Слънцето
(второто измежду тях е показано на снимка). Както е известно, в такива
случаи явленията не са геоефективни. И днес на слънчевия диск има само
една група петна. Това е новата група 1839 в южното полукълбо (групата
1838 изглежда, че се разпадна). Боулдърското число е 23, а по наша груба
оценка Волфовото число е между 11 и 13. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
95. Скоростта на слънчевия вятър в района на Земята е около 400 км/с.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм
невидимата от Земята страна на Слънцето
на 10 септември около 18ч00мин. бълг.време
(STEREO-A; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
и X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите дни.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 септември ще е около 95.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Смутени периоди имаше над изолирани райони от Земята. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше
в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре между смутена и активна, а на 13 септември - между спокойна и смутена.
Очакваната геомагнитна активност днес и утре се свързва със слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция. Вероятността за геомагнитни
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смущения на средни ширини за днес е 30%, за утре е 40%, а за 13
септември тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 13 септември тя е 5%.
Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с потока
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за
периода 11-13 септември.

Само една малка група петна
върху слънчевия диск
10 септември/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха само от много слабия клас B. Последното от тях стана
преди около час и половина и все още е в процес на стихване. Слънчевият
рентгенов поток е около нивото B2.5. След като групата петна 1836 залезе
на западния лимб на слънчевия диск остана единствено малката група 1838
в южното полукълбо. Тя е от магнитен клас "алфа". Боулдърското число е
13. Волфовото число е между 11 и 13. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 94.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 330
км/с.

Слънчевият диск на 9 септември
(SDO; solarham.net)

2013г
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В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M
и X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите дни.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 95, а на 12 септември ще спадне
до около 90.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Под влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция за утре се очаква тя да бъде
между спокойна и смутена, а на 12 септември - между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини ще бъде около 15%
за днес, 30% за утре и 40% за 12 септември. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, за утре е 10%, а на 12
септември ще достигне 15%. Радиационната обстановка в околностите на
Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) ще остане спокойна за периода 10-12 септември.

09 септември/09ч45мин:

Слънцето - почти без петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха само от много слабия клас B. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B1.5-B1.8. На слънчевия диск останаха само две
групи петна. В северното полукълбо е групата 1836, а на юг от екватора е
1838. По площ малко по-голямата от двете е групата 1836. Боулдърското
число е 24. Волфовото число по наша груба оценка е 22-24. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 96. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 септември) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е пренебрежима за днес и утре и е около 5% за 11
септември. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за трите дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 11 септември ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Геомагнитни смущения (суббури) бяха регистрирани само в
отделни станции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
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Поради очакваното влияние на двете слънчеви коронални дупки "CH1" и
"CH2" в рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 септември ) се
запазват условията за слаба геомагнитна активност. Днес геомагнитната
обстановка се очаква да бъде между спокойна и активна, а утре и на 11
септември- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 25%, а за 11 септември тя
е около 10%. За целия 3-дневен период вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е по 5% на ден. Радиационната обстановка в
околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 9-11 септември.

08 септември/10ч15мин:

Много спокойно "космическо

време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само няколко много слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B2. На слънчевия диск има три групи петна. В
южното полукълбо са групите петна 1837 и 1838. В северното полукълбо е
групата 1836. По своята площ обаче тя леко превъзхожда двете групи на юг
от екватора. Боулдърското число е 35. Волфовото число по наша груба
оценка също е около 33-35. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 99. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 390 - 400
км/с.
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Групите слънчеви петна на 7 септември
2013г (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 септември) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания
от средния мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре (9
септември) ще бъде около 100, а на 10 септември ще бъде 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 10 септември
под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция се очаква
слаба активизация на земното магнитно поле. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, а за утре и на 10 септември е
по 25% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
на 9 и 10 септември се оценява на по 5% на ден. Радиационната обстановка
в околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 8-10 септември.
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Спокойните условия

продължават
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Около
01ч20мин през нощта българско време имаше едно изригване с мощностeн
показател C1. То стана в района на групата петна 1837. Слънчевият
рентгенов поток е около нивото B3. На слънчевия диск има три групи
петна. Общите площи на петната в северното и южното полукълбо са
приблизително равни. В южното полукълбо са групите петна 1837 и 1838. В
северното полукълбо е групата 1836. Боулдърското число е 41. Волфовото
число е по наша груба оценка около 35-40. Слънчевият радиоиндекс 10.7 е
101. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 септември) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания
от средния мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
около 115, а на 9 септември ще бъде 120.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 9 септември
- между спокойна и смутена. Слабата активизация на 9 септември се
очаква във връзка с геоефективната позиция, в която ще застане едната от
двете коронални дупки, които се виждат на слънчевия диск. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 10%, а за 9
септември тя е 25%. За този ден има и 5% вероятност за малка геомагнитна
буря. Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана с
потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане
спокойна за периода 7-9 септември.

06 септември/11ч30мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Приблизително
около полунощ българско време имаше две слаби C-изригвания (съответно
C1.0 и ~ C1.4) в района на групата петна 1836. Слънчевият рентгенов
поток през последните часове почти се е "заковал" около нивото B4. На
слънчевия диск се виждат 5 групи петна. По площ преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1835, 1837 и 1838. В северното полукълбо са групите 1834 и 1836.
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Боулдърското число е 75. По наша груба оценка Волфовото число е около
60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 110. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 септември) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания
от средния мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 8
септември ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес, както и утре и на 8 септември геомагнитната обстановка ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
за всеки един от трите дни. Радиационната обстановка в околностите на
Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) ще остане спокойна за периода 6-8 септември.

05 септември/11ч00мин:

Почти спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
C-изригване около полунощ българско време. Рентгеновият поток е около
нивото B4. На слънчевия диск има 4 групи петна. В северното полукълбо са
групите с номера 1834 и 1836, а в южното полукълбо са тези с номера
1835 и 1837. Всички групи са биполярни, т.е. от магнитен клас "бета". По
площ лек превес имат групите в северното полукълбо. Боулдърското число е
77. По наша груба оценка Волфовото число е около 50-55. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 109. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 450- 460 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7 септември ще
бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) на геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес и утре под влияние на високоскоростен поток в слънчевия вятър,
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чийто източник е слънчева коронална дупка в геоефективна позиция, се
допуска известна активизация на земното магнитно поле. Геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и смутена. На 7 септември
геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 15%, а на 7 септември е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е
по 5% на ден. Радиационната обстановка в околностите на Земята, свързана
с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане
спокойна за периода 5-7 септември.

04 септември/10ч30мин:

Серия от слаби изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. За последните
24 часа имаше 4 слаби изригвания в мощностния диапазон C1-C3.5.
Последните две (C3 и C3.5) станаха тази сутрин. Поради изригванията
рентгеновият поток се променяше в широки граници през последните часове.
В момента е около нивото B8-B9. На слънчевия диск се виждат 4 групи
петна. На север от екватора са групите 1834 и 1836, а на юг са 1835 и
1837. Площта на петната в северното полукълбо е равна на тази в южното,
т.е. индексът на северно-южната асиметрия на площите на петната е A=0.
Боулдърското число е 74. По наша груба оценка Волфовото число е около
55-60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 106. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е ~ 460 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 110, а на
6 септември ще спадне до 105.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геоомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а утре и на 6 септември
ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 10%, а за утре и на 6 септември тя е около
15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за 5 и 6
септември е 5%. Радиационната обстановка в околностите на Земята,
свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще
остане спокойна за периода 4-6 септември.

03 септември/09ч45мин:

Почти

спокойни условия
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B. Рентгеновият поток през
последните часове е около нивото 2.5-B3. На слънчевия диск се виждат 4
групи петна. В северното полукълбо са групите петна 1834 и 1836. На юг
от екватора са групите 1835 и 1837 (нова). По площ преобладават петната
в северното полукълбо. Групите 1834 и 1836 са от магнитен клас "бетагама". Засега обаче те, както и двете групи в южното полукълбо са
магнитно стабилни. Боулдърското число е 84. По наша груба оценка
Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 106.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 380-390 км/с.

Слънчевите петна на 2 септември 2013г
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5 септември ще
бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геоомагнитна обстановка
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беше спокойна. Изолирани смутени периоди имаше над някои полярни
станции. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 5 септември
поради очаквано слабо влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, а аз утре и на 5 септември тя
се оценява на 15%. Радиационната обстановка в околностите на Земята,
свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще
остане спокойна за периода 3-5 септември.

Изхвърленият от Слънцето на
30 август плазмен облак се движи по-бавно от
очакваното

02 септември/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
едно-единствено изригване от клас C (~ C1.0) в района на групата петна
1834 (AR11834). Неговият пик беше вчера в 17ч20мин българско време.
Рентгеновият поток поддържа почти постоянно ниво около B2.2-B2.5. На
обърнатата към Земята страна на Слънцето се виждат 3 групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Двете групи петна
1834 и 1836, които се намират там, са от магнитен клас "бета-гама". Те
са слаби потенциални източници за изригвания от клас M. Групата 1835 е в
южното полукълбо. Засега тя е магнитно стабилна. Боулдърското число е
71. Съответното му Волфово число е по наша груба оценка около 50.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 104. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 4 септември ще
бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Имаше геомагнитни смущения (суббури) в някои приполярни
райони. Очакваната среща на Земята с изхвърления по време на изригването
от 30 август облак от слънчево коронално вещество за вчера (1 септември)
не се случи. В Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър това
се отдава на неговата значинелно по-малка от очакваната скорост на
движение. Ето защо се счита, че срещата на Земята с плазмения облак ще
стане днес, на 2 септември. Потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в границите на
обичайния фон.
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Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна,а утре ще
е спокойна. На 4 септември под влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция геомагнитната обстановка слабо ще се активизира и
ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 35%, за утре е 10%, а за 4 септември е 15%.
За днес има 15% вероятност за слаба геомагнитна буря. Радиационната
обстановка в околностите на Земята, свързана с потока слънчеви протони с
висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще остане спокойна за периода 2-4
септември.

Ниска слънчева активност.
Вероятността за геомагнитна активност остава
висока за следващите 24 часа

01 септември/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
C-изригване (мощностен показател ~C2) в района на групата петна 1836 в
северното полукълбо. Неговият пик беше в 20ч36мин бълг.време. Слънчевият
рентгенов поток през последните часове е около ниво B2-B2.5. На
слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите петна 1834 и 1836. Втората достигна
магнитен клас "бета-гама" и вече е, макар и слаб потенциален източник,
на изригвания от клас M. В южното полукълбо е групата петна 1835.
Боулдърското число е 60. По наша груба оценка Волфовото число е около
40-45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 108. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е ~520 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 септември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 3 септември ще
бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Имаше обаче райони над Земята, където тя беше смутена. Това се
отнася и за България. Местният K- индекс в Панагюрище достигна бал 4
(т.е. ниво на геомагнитна суббуря) вчера сутринта между 9 и 12ч
българско време. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
За днес се очаква Земята да се срещне с периферията на междупланетен
плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 30 август в резултат на
изригване с мощност C8.3. Ето защо възможният диапазон на геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и малка геомагнитна буря. За утре се
очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и активна, а на 3
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септември да бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 45%, за утре е 35%, а за 3 септември е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 30% за днес,
15% за утре и е пренебрежима за 3 септември. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност за днес е 5% , а за утре и на 3
септември е пренебрежима. Радиационната обстановка в околностите на
Земята, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) ще остане спокойна за периода 1-3 септември.

Очаква се повишена геомагнитна
активност днес и през следващите два дни
31 август/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания (клас B).Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B2.5-B3. На слънчевия диск има 3 групи петна. В северното
полукълбо са групите 1834 и 1836. На юг от екватора е групата 1835. По
площ преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Всички групи
петна са биполярни, т.е. от магнитен клас "бета". Боулдърското число е
62. По наша груба оценка Волфовото число е около 35-40. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 108. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 410 км/с.
Днес, както и на 1 и 2 септември слънчевата активност ще бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за изригване със средна (клас M) или
голяма ( клас X) мощност, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре (1 септември) и на 2
септември ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Снощи в продължение на шест часа между 0ч и 6ч българско време
геомагнитният планетарен Kp- индекс беше с бал 4 (т.е. геомагнитна
суббуря), а след това спадна на 3. Над България геомагнитната обстановка
остана спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 август- 2 септември) се очаква
значителна геомагнитна активност. От една страна тя ще се обуславя от
влияние на слънчева коронална дупка ("СН2") в геоефективна позиция. Към
това влияние на 1 септември се очаква да се добави ефект от срещата на
Земята с периферията на облак изхвърлена слънчева коронална маса в
резултат от C8.3- изригването от вчера сутринта. Ето защо днес
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1), утре - между смутена и малка геомагнитна буря, а
на 2 септември - отново между спокойна и малка геомагнитна буря.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%, за
утре е 45%, а на 2 септември ще бъде около 35%. Вероятността за малка
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геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е 30%, а за 2
септември е 15%. За днес и утре има 5% вероятност за геомагнитна буря
със средна мощност. Радиационната обстановка в околностите на Земята,
свързана с потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) ще
остане спокойна за периода 31 август- 2 септември.

Модел на скоростта на слънчевия вятър в
района на Земята и сондите STEREO Ahead и
STEREO -Behind (горният, средният и долният панел)
за периода 29 август - 4 септември, получен с
помощта на програмния пакет ENLIL. Както се вижда,
около обяд българско време на 1 септември Земята
ще се срещне със слънчев плазмен облак, а скоростта
на слънчевия вятър ще достигне почти 700 км/с.

30 август/09ч15мин:

на коронална
на Земята)

C8.3- изригване + изхвърляне
маса (твърде вероятно по посока

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Продължително
изригване със "суб-средна" мощност (C8.3) имаше рано тази сутрин в
района на групата петна 1836 в северното полукълбо. То достигна своя пик
в 05ч46мин бълг. време. Нивото на рентгеновия поток все още остава
високо след изригването и в момента е около C2. Това събитие бе
съпроводено с изхвърляне на коронална маса, както и от радиоизбухвания
от II и IV тип. Последното е индикатор за протонно изригване, т.е.
изхвърляне в пространството на протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ). Изхвърлянето на коронална маса е регистрирано от коронографа на
сондата STEREO-Ahead като явление от тип "пълно хало". От това
наблюдение и в предвид позицията на сондата STEREO-Ahead в
пространството следва, че е твърде възможно посоката на движение на
плазмения облас да е към Земята. На слънчевия диск се виждат 3 групи
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петна. В северното полукълбо са групите 1834 и 1836, а в южното е
групата 1835. По общата площ на петната 1835 леко превъзхожда 1834 и
1836 взети заедно. Боулдърското число е 55. По наша груба оценка
Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс е 109. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е 330 км/с.

C8.3- изригване, регистрирано около групата петна
1836 сутринта на 30 август 2013г от спътника SDO.
(solarham.net)
Според бюлетина на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър
от тази нощ, в рамките на 3-дневната прогноза (30 и 31 август и 1
септември) слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за
изригване със средна (клас M) или голяма ( клас X) мощност, както и за
протонно СЕЧ- изригване е пренебрежима. (В предвид обаче на възникналата
тази сутрин обстановка е оправдано тази прогноза да бъде коригирана към
по-висока вероятност за изригване от клас M, а протонното изригване
изглежда, че вече е факт!...). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре (31
август) ще бъде около 105, а на 1 септември ще е приблизително 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна,
включително до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1), а на 1
септември - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 40%, а за малка геомагнитна
буря е 20%. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 1
септември е 20%, а за малка геомагнитна бура е 5%. В тази прогноза не е
отчетен възможният ефект от срещата на Земята с изхвърления тази сутрин
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плазмен облак. Това най-вероятно ще наложи корекция за очакваната
геомагнитната обстановка на 1 септември към по-високи нива. За днес е
възможно потокът от слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита съществено да се повиши, включително и до нива на
радиационна буря. Това е възможно също така и за утре , а в по- малка
степен и за 1 септември.

Сравнително спокойно
"космическо време"
29 август/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
изригване от клас C (~ C1.0-C1.1) приключи преди по-малко от час.
Рентгеновият поток е все още леко завишен поради изригването, но
типичното му средно ниво през последните 24 часа е около B3. Вчера рано
вечерта, около 20ч българско време, коронографите на спътника SOHO и
сондата STEREO-Ahead регистрираха ярко изхвърляне на коронална маса в
района на активната област 1817. Тъй като явлението е откъм невидимата
от Земята страна на Слънцето то не е геоефективно. На слънчевия диск в
момента се виждат три групи петна. В северното полукълбо са групите 1834
и 1836. На юг от екватора е групата 1835. По своята площ обаче тази
група превъзхожда другите две на север от екватора. Боулдърското число е
44. Волфовото число по наша груба оценка е около 35-40. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 108. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 360-370 км/с.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) около 20ч
българско време на 28 август 2013 г
(STEREO-Ahead)
В рамките на 3-дневната прогноза (29, 30 и 31 август) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания
от средния (M, мощния (X) клас, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 31 август ще бъде
около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Утре (30
август) и на 31 август под влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция земното магнитно поле ще се активизира, включително
е възможно и до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5; G1). До този
момент обаче липсват количествени оценки за вероятностите за
геомагнитните явления за посочените дни. В рамките на 3-дневната
прогноза (29, 30 и 31 август) не се очаква покачване на радиационния фон
на геостационарна орбита, свързан със слънчеви протони с висока енергия
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(E=>10MeV; СЕЧ). Поради това радиационната обстановка в околностите на
Земята ще остане спокойна.

Геомагнитна суббуря над
България тази нощ
28 август/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
няколко много слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток
през последните два часа е около нивото B2.5. На слънчевия диск се
виждат 5 групи петна. По площ преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите петна 1823 и 1835. На север от екватора са три
групи петна- 1828, 1834 и 1836. Новоизгрялата на източния лимб група
1836 всъщност се оказа единично петно с нисък потенциал за изригвания.
Боулдърското число е 61. Волфовото число по наша груба оценка е около
50-55. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 110. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизинелно 470 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 август) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния
(M) мощния (X) клас, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 август ще бъде около 100.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна под
влияние на зона в слънчевия вятър със сравнително висока скорост, в
която Земята попадна (вижте и краткото съобщение от снощи в 0ч45мин).
Планетарната геомагнитна буря продължи само 3 часа (снощи между 21 и 24ч
бълг.време), а след това спадна до ниво на геомагнитно смущение (субуря;
Kp=4) между 0 и 6ч сутринта българско време. По-късно Kp- индексът
спадна до бал 3, който съответства на спокойни условия. Над България
планетарната геомагнитна буря се прояви като суббуря, но с известно
закъснение. Между 0ч и 3ч бълг.време местният K- индекс в Панагюрище
достигна бал 4, а след това се върна към спокойни нива. През нощта е
имало аврорална активност над околополярните райони на Земята. През
следващите часове очакваме снимки на полярни сияния. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в границите на обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, както и на 29 и 30 август ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и утре (29 август) е по 15% на ден, а за 30 август е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за 30 август е
5%. В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 август) не се очаква
покачване на радиационния фон на геостационарна орбита, свързан със
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ).
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Слънчева коронална дупка
предизвика малка планетарна геомагнитна буря
28 август/00ч45мин:

Според седмичната прогноза две слънчеви коронални дупки, които ще бъдат
в геоефективна позиция в периода 30-31 август биха могли да предизвикат
активизиране на геомагнитната обстановка през посочените два дни. Както
обаче се вижда на публикуваното изображение на Слънцето от днес,
обстановката около короналните дупки доста се е променила през
последните две денонощия. Те са променили своята форма и големина,
разраствайки се до една обща голяма коронална дупка. Същата в момента е
в геоефективна позиция. Високоскоростният поток частици в слънчевия
вятър, чийто източник е тя, е причината през последните 3 часа земното
магнитно поле да се активизира до нивото на планетарна геомагнитна буря
(Kp=5). Над България обаче засега геомагнитната обстановка е спокойна.
Вече има съобщения за аврорална активност над полярните райони на
Земята. Очаква се съществените ефекти от тази геомагнитна буря да се
ограничат само до зоните над 60 градуса геомагнитна ширина. Това
последното означава, че България най-вероятно няма да бъде засегната. С
нова информация ще разполагаме утре сутринта.

Спокойно "космическо време"
през следващите три дни, но... може ли
Слънцето да ни изненада!?...
27 август/08ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. С
изключение на едно продължително B-изригване през последните три часа би
могло да се каже, че откъм видимата от Земята страна на Слънцето не е
имало никакво значимо събитие. Рентгеновият поток се променяше плавно от
ниво B3 до B6 (по време на максимума на B- изригването). В момента е
около B5. Коронографите на двете сонди STEREO (Ahead и Behind), както и
уредите на спътника SDO регистрираха изригване с изхвърляне на коронална
маса. Това стана близо до видимия от Земята източен край на слънчевия
диск в северното полукълбо около 6ч40мин българско време. Почти е
изключено явлението да бъде геоефективно. На видимата откъм Земята
страна на Слънцето се виждат 3 групи петна. В северното полукълбо е
групата 1828, а на юг от екватора са 1823 и 1835. По площ преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Всички групи са магнитно стабилни
и са от класовете "алфа" и "бета". Боулдърското число е 35. Почти равно
на него е и Волфовото число (по наша оценка между 33 и 35). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 111. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 340 км/с.
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Изригване + изхвърляне на коронална маса
около източния край на слънчевия диск в
06ч40мин бълг.време на 27 август 2013г.
(SDO/STEREO A,B; solarham.net)
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър от 3ч30мин
българско време тази нощ, в рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29
август) слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за
изригвания от средния (M) мощния (X) клас, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29
август ще бъде около 100.
Тази прогноза обаче може и да не се сбъдне. Причината за това e новият
активен център в северното полукълбо, който беше източник на изригването
от тази сутрин. Много е вероятно това да е силно активна област, която
може съвсем да "разбърка" прогнозата още днес.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес, както и на 28 и 29 август геомагнитната обстановка ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 август) не се
очаква покачване на радиационния фон на геостационарна орбита, свързан
със слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ). По тази причина
радиационната обстановка в околностите на Земята ще бъде спокойна.
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Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е
много стабилен и вече близо 12 часа е около нивото B3.4-B3.5. Много от
характерните за последната седмица групи петна върху слънчевия диск се
скриха зад неговия западен край. В резултат на това в момента от Земята
се виждат 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите петна 1823 и 1835. На север от екватора са
групите 1828 и 1834. Всички групи петна са от ниските магнитни класове
"алфа" и "бета" и са стабилни. Боулдърското число е 46. Приблизително
същата е в момента и стойността на Волфовото число. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 113. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е около 370-380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 август) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния (M)
мощния (X) клас, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще продължи да пада. Утре ще бъде около
105, а на 28 август ще спадне до 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) на геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 28 август ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 20%, за утре е 15%, а за 28 август е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, а
за утре и на 28 август е пренебрежима. В рамките на 3-дневната прогноза
(26, 27 и 28 август) не се очаква покачване на радиационния фон на
геостационарна орбита, свързан със слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ). Ето защо радиационната обстановка в околоземното
космическо пространство ще бъде спокойна.

25 август/09ч15мин:

Много ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е
почти стабилен през последните часове и е около нивото B4. На слънчевия
диск има 8 регистрирани групи петна. На източния лимб се появиха двете
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нови групи 1834 и 1835 (съответно в северното и южното полукълбо).
Всички групи са от ниските магнитни класове "алфа" и "бета". По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1820, 1823, 1827, 1830 и 1835. В северното полукълбо са групите 1828,
1831 и 1835. Групите петна 1820 и 1825 вече се намират зад западния
лимб, т.е. вече не се виждат от Земята. Заедно с това намаля и
вероятността за изригвания от средния мощностен клас M. Днес
вероятността за подобно изригване е вече само 5%. Боулдърското число е
101. По наша груба оценка Волфовото число е между 60 и 70. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 117. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 410-420 км/с.
Днес слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска, а утре (26
август) и на 27 август ще е много ниска. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M за днес е 5%, а за утре и на 27 август тя е
около и под 1%. Вероятността за изригване от мощния клас X и протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
бъде около 110, а на 27 август ще спадне до 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Над отделни райони от Земята обаче тя беше смутена,
включително и над България. Вчера между 9 и 12ч българско време местният
K-индекс в Панагюрище беше 4, т.е. сътветстваше на геомагнитно
смущение (суббуря). Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в границите на обичайния
фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка геомагнитна
буря, а утре и на 27 август тя ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%, а
за утре и на 27 август тя е съответно 20% и 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря за днес е 30%, за утре е 15%, а за 27 август тя е
пренебрежима. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност за
днес е 10%, а за утре и на 27 август тя е пренебрежима. В рамките на
3-дневната прогноза (25, 26 и 27 август) не се очаква покачване на
радиационния фон на геостационарна орбита, свързан със слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ).

Условията за геомагнитна
активност се запазват за днес и утре

24 август/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Вчера около
обяд българско време имаше две слаби изригвания в диапазона C1-C1.5.
След това рентгеновият поток стабилно се "закова" в B- диапазона. В
момента е около нивото B4. На обърнатата към Земята страна на Слънцето
има 9 групи петна. През последните 3-4 дни се наблюдава устойчива
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тенденция към активизиране на петнообразуването в северното полукълбо.
Засега обаче по обща площ все още преобладават петната на юг от
екватора (т.е. индексът на асиметрия на площите петна е отрицателен). В
северното полукълбо са групите петна с номера 1825, 1828, 1831 , 1832 и
1833. Южно от екватора са групите 1820, 1823, 1827 и 1830. Всички групи
петна са от ниските магнитни класове "алфа" и "бета". Все пак се приема,
че групите 1820, 1825 и 1831 имат някакъв макар и малък потенциал за
изригвания със средна мощност (клас М). Всички те обаче са вече близо до
западния край на слънчевия диск и през следващите 3-4 дни ще се скрият
зад него поради околоосното въртене на Слънцето. Две нови активни
области са близо до източния лимб. Днес или утре те ще се покажат на
източния край на слънчевия диск, а чак след още 3-4 дни ще бъдат в
геоефективна позиция. С други думи - през следвашите три дни се очертава
ниска активност и малка вероятност за по-значителни явления на Слънцето.
Боулдърското число е 129. Съответното Волфово число по наша груба оценка
е около 90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 124. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 500 км/с.

Карта на групите слънчеви петна на
24 август 2013г (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 август) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е 10% за днес, 5%- за утре и около и под 1% за 26 август.
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Вероятността за изригване от мощния клас X и протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 120, а на
26 август - около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Смутени условия имаше в полярните райони на Земята. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес слънчевата коронална дупка "CH1" е в "идеална" геоефективна
позиция, но през следващите два дни ще се измества постепенно към
западния край на слънчевия диск. Освен това днес се очаква до Земята да
достигне и някаква част от изхвърлена на 21 август слънчева коронална
маса.
Ето защо днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и малка
геомагнитна буря, утре- между спокойна и малка геомагнитна буря , а на
26 август - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 40%, а за 26 август е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%,
за утре е 30%, а за 26 август е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност за днес е 5%, за утре е 10%, а за 26 август е
пренебрежима. В рамките на 3-дневната прогноза не се очаква покачване на
радиационния фон на геостационарна орбита, свързан със слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ).

Геомагнитната активност
продължава да нараства
23 август/08ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше голям
брой (7-8) изригвания от клас C. Поради това слънчевият рентгенов
поток през последните 24 часа варира в доста широки граници, но средното
ниво е около B5-B6. На слънчевия диск има 9 групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите 1820, 1823, 1827
и 1830. В северното полукълбо са 5 групи петна: 1825, 1828, 1829, 1831 и
1832. Те обаче са по-малки от площ от групите петна в южното полукълбо.
Боулдърското число е 125. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 132. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 540 км/с.

В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X и протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде около 125, а на 25 август - около 120.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. На два пъти геомагнитният Kp- индекс достигна бал 4 (субуря),
като вторият такъв период беше между 3 и 6 часа сутринта българско
време. Над България обаче геомагнитната обстановка остана спокойна. В
резултат на повишената геомагнитна активност на много места на високи
ширини бяха наблюдавани полярни сияния (виж снимката). Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в границите на обичайния фон.

Полярно сияние над Финландия
(снимка Томас Каст; solarham.net)
Поради комбинирания ефект от влиянието на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция и очакваните срещи на Земята с изхвърляния на
коронална маса от предните 2-3 дни, днес и през следващите два дни (24 и
25 август) геомагнитната активност ще расте. Днес геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре - между смутена и
малка геомагнитна буря, а на 25 август - между спокойна и малка
геомагнитна буря. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за утре и 25 август е по 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 10%, за утре е 25%, а за 25 август е 30%. На 25
август има 10% вероятност за геомагнитна буря със средна мощност. В
рамките на 3-дневната прогноза не се очаква покачване на радиационния
фон на геостационарна орбита, свързан със слънчеви протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ).

Геомагнитната активност с
тенденция към нарастване
22 август/09ч30мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа имаше три изригвания от клас C Последното и най-мощно
измежду тях (C4) достигна своя пик тази сутрин около 08ч20мин българско
време. Вчера имаше ново слабо изхвърляне на коронална маса, частично
ориентирано по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B5-B6. На слънчевия диск има 10 групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1818 (залязваща), 1820, 1823, 1824, 1827 и 1830. В северното полукълбо
са 1825, 1828, 1829 и 1831. Групата 1820 е от магнитен клас "бета-гама".
Всички останали групи петна са от магнитни класове "алфа" и "бета".
Боулдърското число е 149. По наша груба оценка Волфовото число е около
110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 130. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 570 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X и протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде около 125, а на 24 август - около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена,
включително и над България. 3-часовият планетарен Kp-индекс "поддържа"
бал 4 (суббуря) непрекъснато в продължение на 9 часа - снощи от 21ч
бълг.време до 6ч тази сутрин. Най-последната стойност на този индекс
между 6 и 9ч българско време е 3. Потокът на слънчевите протони с висока
енергия (Е>10 MeV; СЕЧ) на геостационална орбита достигна пик вчера
около 16ч30мин българско време, но далеч под критичния праг за
радиационна буря. След това започна плавно да спада и вече е близо до
обичайните си околофонови нива.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
на 24 август - между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 25%, за утре е 30%, а за 24 август
тя е 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес е 5%, за утре е
10%, а за 24 август ще се покачи до 20%. На тази дата има и 5%
вероятност за геомагнитна буря със средна мощност. Условията за
геомагнитна активност днес се създават от високоскоростни потоци в
слънчевия вятър, чийто източници са слънчеви коронални дупки в
геоефективна позиция. Утре към тяхното влияние ще се добави и ефектът
от срещата на Земята с изхвърлената на 19 август коронална маса, а на 24
август се очаква и влияние от срещата с изхвърления вчера от Слънцето
друг облак коронално вещество. В рамките на 3-дневната прогноза не се
очаква покачване на радиационния фон на геостационарна орбита, свързан
със слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ).

Предимно смутена геомагнитна
в рамките на 3-дневната прогноза

21 август/10ч45мин:

обстановка
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от ниската част на клас C (в диапазона C1.0-C1.5).
Рентгеновият поток е около ниво B7-B8. Както вече снощи съобщихме, вчера
около 11ч българско време избухна протуберанс, съпроводен с изхвърляне
на коронална маса. Плазменият облак е частично ориентиран към Земята и
ще засегне с периферната си част земната магнитосфера на 23 август. На
слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1818, 1820, 1823, 1824 и 1827. В
северното полукълбо са 1825 и 1828. Групите 1820 и 1827 са от магнитен
клас "бета-гама". Тези две групи, заедно с разположената в северното
полукълбо 1825 имат слаб потенциал за изригвания със средна мощност
(клас M). Боулдърското число е 115. Съответното Волфово число по наша
груба оценка е 85-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 132. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 450 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X и протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 23 август ще бъде около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Изхвърленият в резултат на M-изригването от 19 август плазмен облак
достигна снощи около 1ч30мин бълг.време Земята и предизвика слаба
дестабилизация на магнитосферата. В резултат на това започна планетарно
геомагнитно смущение (суббуря). 3-часовият Kp- индекс достигна бал 4
тази сутрин между 6 и 9ч българско време. Геомагнитното смущение се
прояви над България още през нощта. Местният K-индекс в Панагюрище
достигна бал 4 между 0ч и 3ч българско време. Регистрирано е слабо
покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) на геостационарна орбита. Малко е вероятно обаче то да достигне
ниво на радиационна буря.
Днес и през следващите два дни (22 и 23 август) геомагнитната обстановка
ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за утре и за 23 август е по 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, а за утре и на 23
август тя е по 5%. По последни прогнозни данни от Космическия център
Годдард на НАСА (Грийнбелт, Мериленд) ефектът от срещата на Земята на 23
август с изхвърлената вчера от Слънцето коронална маса (виж втория
бюлетин от вчера, 21ч30мин) ще бъде по-слаб от първоначално очаквания.
Не се очаква радиационна буря в околностите на Земята в рамките на
3-дневната прогноза. Сегашното повишение на
СЕЧ- потока на
геостационарна орбита ще стихне още през следващите часове.

20 август/21ч30мин:

Избухване на протуберанс и
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изхвърляне на коронална маса в южното
полукълбо на Слънцето
Днес сутринта около 11ч българско време голям протуберанс избухна в
южното полукълбо на Слънцето (видео). Явлението бе съпроводено с
изхвърляне на коронална маса. То е регистрирано от коронографите на
SOHO, STEREO-Ahead и STEREO-Behind (снимка). Моделните изчисления на
движението на плазмения облак, направени в Космическия център Годдард на
НАСА показват, че на 23 август същият частично ще засегне земната
магнитосфера. Допълнителна информация ще дадем утре сутринта.

Вляво- протуберансът преди да избухне;
вдясно- изхвърлената коронална маса,
регистрирана от STEREO- Aheaad
(20 август 2013г ; solarham.net)
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Изхвърляне на коронална маса на 20 август 2013г
(анимация по кадри от коронографа LASCO/C2 на
борда на спътника SOHO)

20 август/09ч45мин:

Много слънчеви петна, но слаби

изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от клас C, последното от които е в ход и в момента. До преди
то да започне, рентгеновият поток беше около ниво B5. В момента е около
C1-C1.5 тъй като изригването е в ход, но се очаква през следващите 45-60
минути да спадне отново до B4-B5. През нощта около 3ч българско време
коронографите LASCO/C2 на спътника SOHO, както и този на сондата STEREOBehind регистрираха мощно изхвърляне на коронална маса (тип "пълно
хало") (видео). То обаче стана откъм противоположната на Земята страна
на Слънцето и поради това не е геоефективно.
На слънчевия диск има 10 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо, където са групите 1817
(залязваща), 1818, 1820,1822, 1823, 1824 и 1827. На север от екватора
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са 1825, 1826 и 1828. Боулдърското число е 163. Съответното Волфово
число по наша груба оценка е около 110-120. По-голямата част от групите
петна са магнитно стабилни и от ниските магнитни класове "алфа" и
"бета". От магнитен клас "бета-гама" е само групата 1818. Тя, заедно с
групата 1827 имат потенциал за изригвания от средна и голяма мощност
(класове M и X), а 1818 - и за протонно (СЕЧ) изригване. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 128. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 410 км/с.

В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 25% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване в
рамките на 3-дневния период е по 25% на ден. Тя се свързва с групата
петна 1818. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 120, а на
22 август ще се понижи до 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, утре между смутена и активна, а на 22 август ще е между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за днес, 25%
за утре и около 20% за 22 август. Вероятността за малка геомагнитна
ббуря на средни ширини се оценява на по 5% за всеки един от трите дни.
Поради значителната вероятност за слънчево протонно (СЕЧ) изригване
(25%) днес, утре и на 22 август, то в рамките на трите дни е възможно
покачване на радиационния фон в околностите на Земята, включително и
радиационна буря.

25% вероятност за слънчево
протонно изригване

19 август/08ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше само
едно- единствено изригване от клас C вчера около 14ч30мин българско
време. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B4-B5. На видимата от
Земята страна на Слънцето се виждат 9 групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1817 (залязваща),
1818, 1820, 1822, 1823, 1824 и 1827. В северното полукълбо са групите
1825 и 1826. Групите 1818 и 1824 са от магнитен клас "бета-гама". Те са
потенциален източник на изригвания от клас M. Освен това групата 1818
има и слаб потенциал за мощно изригване от клас X, както и за протонно
(СЕЧ) изригване. Боулдърското число е 134. По наша груба оценка
Волфовото число е 100- 110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 126.
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Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 август) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 25% на ден. Вероятността за изригване от
мощния клас X е по 5% на ден. Центърът за прогнози на космическото
време в Боулдър дава доста висока вероятност за протонно (СЕЧ) изригване
в рамките на 3-дневния период - по 25% на ден. Тя се свързва с групата
петна 1818. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 125, а на
21 август ще се понижи до 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше леко завишен в резултат на M- изригването от
по-миналата нощ, но през последните часове се върна почти до обичайното
си околофоново ниво.
Днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде спокойна. Утре тя ще е
между спокойна и активна, а на 21 август - между смутена и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, за
утре е 25%, а за 21 август тя е 45%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е пренебрежима, за утре е 5% , а за 21
август е 15%. Поради значителната вероятност за слънчево протонно (СЕЧ)
изригване (25%) днес, утре и на 21 август, то в рамките на трите дни е
възможно покачване на радиационния фон в околностите на Земята,
включително и радиационна буря.

Умерена слънчева активност.
СЕЧ-потокът нарастна, но радиационна буря
засега няма
18 август/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Снощното
M- изригване беше съпроводено от изхвърляне на коронална маса. Освен
чрез радиоизбухването от II тип то е потвърдено и от получените
изображения от коронографите на STEREO- Ahead и SOHO (LASCO/C2).
Плазменият облак е много ярък и е ориентиран основно в югозападна
посока. Възможно е обаче частично да засегне и земната магнитосфера на
20 август. Регистрираното радиоизбухване от IV тип показва, че
изригването е било съпроводено и с отделяне на слънчеви протони с висока
енергия (над 10 MeV; СЕЧ- изригване). Слънчевият рентгенов поток остана
сравнително висок в часовете след M- изригването и в момента е около
ниво B7. На слънчевия диск се виждат 6 групи петна (1817, 1818, 1820,
1822, 1823 и 1824). Всичките са в южното полукълбо. Боулдърското число е
96, а съответното Волфово число по наша груба оценка е около 75.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125. Скоростта на слънчевия вятър в
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околностите на Земята е 560-570 км/с.

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
17 август 2013 г около 23ч-23ч30мин бълг.време
(снимка SOHO/LASCO C2; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 август) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 35% на ден. Вероятността за изригване от
мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е по 5% на ден.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 130, а на 20 август ще
се понижи слабо до 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита се повиши след снощното M- изригване. Засега
обаче остава под прага на слаба радиационна буря (бал S1).
Днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде спокойна, утре да е
между спокойна и смутена, а на 20 август- между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 15% за всеки
един от трите дни (18, 19 и 20 август). Вероятността за геомагнитна буря
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на 20 август е около 10%. Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) ще остане завишен през днешния ден, но вероятността да
достигне нива дори на слаба радиационна буря е малка. В случай, че няма
ново протонно изригване, то утре и на 20 август СЕЧ- потокът ще слезе
отново до обичайните си фонови нива.

Изригване със средна мощност
(M3.3) + изхвърляне на коронална маса

17 август/23ч30мин:

Тази вечер в 21ч24мин бълг.време групата петна 1818 генерира изригване с
мощностен показател M3.3. Явлението беше съпроводено с радиоизбухване от
II тип и изхвърляне на коронална маса. Началната скорост на плазмения
облак е 1319км/с. Много е вероятно той да достигне околностите на
Земята през следващите 36-72 часа. Повече информация ще дадем в нашия
редовен сутрешен бюлетин.

M3.3- изригване на 17 август 2013г
(SDO; solarham.net)

Скоростта на слънчевия вятър е
около 700 км/с. Аврорална активност

17 август/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
изригвания от клас C. Слънчевият рентгенов поток през последните часове
е около нивото B3.5-B4. На слънчевия диск има 6 групи петна (1817, 1818,
1819, 1820, 1822 и 1823). Всичките са в южното полукълбо. Групите 1817 и
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1818 са от магнитен клас "бета-гама-делта". Имат значителен потенцал за
изригвания от средния мощностен клас M. Макар и с малка вероятност те
биха могли да произведат и мощно (клас X), както и протонно (СЕЧ)
изригване. Боулдърското число е 104, а съответното Волфово число по наша
груба оценка е около 75-80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 120.
Скоростта на слънчевия вятър е около 700 км/с, което е рядък случай за
слабия настоящ 24-ти цюрихски слънчев цикъл.
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 35% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е по 5% на ден. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 19 август ще бъде около 130.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Геомагнитната буря стихна, най напред до суббуря и спокойна
обстановка, но след това отново се активизира до планетарна геомагнитна
суббуря (Kp=4). След това през нощта обстановката се успокои.
Геомагнитната активност през последните два дни предизвика аврорална
активност на високи ширини. Регистрирани са множество красиви сияния, а
пример за това е снимката по-долу. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на
обичайния фон.

Сияние над провинция Алберта (Канада) на 16 август 2013г
(снимка: Золтан Кенуел; solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 19 август тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%, за утре тя е 20%, а
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за 19 август е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря в рамките
на трите дни е по 5% на ден. Съществува минимална вероятност за
покачване на радиационния фон в околоземното космическо пространство,
свързан с евентуално протонно (СЕЧ) изригване.

"Правилната" карта на
слънчевите коронални дупки

16 август/22ч00мин:

Изглежда, че публикуваната тази сутрин карта на слънчевите коронални
дупки е била просто резултат на операторска грешка от страна на екипа на
SDO. Тя стана повод за коментар от наша страна в редовния ни сутрешен
бюлетин за днес. Тази вечер беше публикувано "правилното" изображение.
На него се виждат две коронални дупки. "CH1" има вида и
местоположението, което наистина очаквахме (но не открихме) тази сутрин.
Източно от нея в зоната на екватора има втора коронална дупка,
обозначена като "CH2". По форма и големина тя доста наподобява
короналната дупка на изображението от сутринта и вероятно става въпрос
за един и същи обект, но проектиран върху слънчевия диск в друга позиция
спрямо Земята. Това единствено може да означава, че публикуваното
сутринта изображение е плод на операторска грешка. Короналната дупка
"CH2" ше бъде в геоефективна позиция след около 36-48 часа.
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Слънчевите коронални дупки ("CH1" и "CH2") изображение от SDO на 16 август 2013г
в 16ч бълг.време.
тре е 35%, а за 2 юли тя е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 15%, за утре е 10%, а за 2 юли е прене

Нови групи петна. Слънчево
изригване и радиоизбухване от II тип.
Планетарна геомагнитна буря

16 август/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване стана през нощта около 01ч16мин бълг.време в района на групата
петна 1817. Неговата мощност беше C2.9 (видео). Явлението беше
съпроводено с радиоизбухване от II тип, което е индикатор за изхвърляне
на коронална маса. Началната скорост на плазмения облак се оценява на
1019 км/с. Вероятността траекторията му да е насочена към Земята е
голяма, но дали наистина това е така ще се изясни в рамките на днешния
ден. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около нивото
B4. Голямата коронална дупка, за която писахме през последните два дни,
е все още в геоефективна позиция. (Интересно е, че на последните
изображения от SDO тя почти не се вижда. Вместо нея има друга коронална
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дупка, обозначена като "CH1", но значително по-малка и по-близка до
екватора.) На слънчевия диск има 7 групи петна. Силен превес има
петнообразувнето в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1817, 1818, 1819, 1820, както и новоизгряващите 1822 и 1823
(най-вероятно старите 1800 и 1805). В северното полукълбо е единствено
малката група 1821. Групата 1817 възстанови своята "бета-гама-делта"
магнитна конфигурация. Тя е сериозен потенциален източник не само на
изригвания от клас M, но така също в по-малка степен и на такива от клас
X, както и на протонни (СЕЧ) изригвания.
Боулдърското число нарастна до 129. Съответното Волфово число е по наша
груба оценка около 90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 123. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 640-650 км/с.

Слънчевите петна и коронални дупки на
16 август 2013 г по данни от SDO
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 35% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е по 5% на ден. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 18 август ще бъде около 130.

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

113 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка е активна. Причината е
високата скорост на слънчевия вятър в околността на Земята, свързан с
голямата коронална дупка в геоефективна позиция. Най-последните данни
показват, че тази сутрин между 6 и 9ч българско време е започнала
планетарна геомагнитна буря. Продължава да липсва обновяване на уебстраницата за текущите данни от станция Панагюрище и поради това засега
не можем да дадем информация за актуалната геомагнитна обстановка над
България. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Очаква се геомагнитната обстановка утре да бъде между спокойна и
смутена, а на 18 август да е спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 15%, а за 18 август е 5%. По наше
мнение прогнозата за третия ден (18 август) може да претърпи сериозна
корекция по посока на активизиране- Последното е в предвид на снощното
C2.9- изригване свързаното с него изхвърляне на коронална маса.
Съществува минимална вероятност потокът слънчеви протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) да нарастне в случай на M или X-клас изригване.
Заедно с това съществува и минимална вероятност в рамките на 3-дневната
прогноза да станем свидетели и на радиационна буря.

Ниска слънчева активност.
Избухване на протуберанс. Геомагнитна суббуря

15 август/08ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване бе с показател C3, чийто пик беше приблизително в 20ч30мин.
българско време. След като групата петна 1809 залезе зад западния край
на слънчевия диск рентгеновият поток забележимо спадна. В момента той е
около нивото B3.5. Голям протуберанс, който от около седмица се виждаше
в южното полукъълбо, вчера най-после избухна. В резултат на това се
получи и изхвърляне на коронална маса. Движението на плазмения облак е
насочено на югозапад и поради това явлението няма да е геоефективно. На
слънчевия диск се виждат 5 групи петна: 1817, 1818, 1819, 1820 и новата
1821. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са всички
групи с изключение на 1821. Боулдърското число е 105. Съответното
Волфово число е около 70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е пприблизително
480 км/с.
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Избухване на протуберанс на 14 август 2013г
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 30% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X е по 5% на ден, а тази за протонно {СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 125, а на
17 август ще нарастне до 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Под влияние на голямата слънчева коронална дупка в геоефективна позиция
през последното денононщие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. Среднопланетарният 3-часов геомагнитен Kp- индекс достигна
бал 4 тази сутрин между 3 и 6ч българско време (геомагнитна суббуря).
Засега липсва информация за обстановката над България, тъй като
уеб-страницата на геомагнитната станция в Панагюрище не е обновявана
през последното денонощие. Потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на
обичайния фон.
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Голяма слънчева коронална дупка ("CH1")
(15 август 2013г)(SDO; solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна, а утре и
на 17 август- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре и на 17 август е по 15%. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес, утре и на 17 август
е по 5%. В рамките на 3-дневната прогноза радиационната обстановка в
околностите на Земята ще остане спокойна.

Нарастване на слънчевия
рентгенов поток. Геомагнитна суббуря
14 август/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от няколко изригвания от клас C. Главен принос за тях имаше залязващата
на западния край на слънчевия диск група 1809. Най-мощното изригване
беше с показател C4, а неговият пик беше през нощта около 3ч бълг.време.
И през последното денонощие продължи тенденцията към нарастване на
средното ниво на слънчевия рентгенов поток, който в момента е около ниво
B9. Голямата коронална дупка, обозначена на изображението по-долу като
"CH1" вече съществува близо 4 месеца. В резултат от околоосното въртене
на Слънцето тя отново е близо до центъра на слънчевия диск и е
потенциален източник на геомагнитна активност днес и през следващите два
дни (15 и 16 август ). Откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето
има 4 групи петна. Всички те са в южното полукълбо. Групите са с номера
1817, 1818, 1819 и 1820. С потенциал за изригвания със средна (клас M) и
голяма (клас X) мощност са групите 1817 и 1818, които са от магнитен
клас "бета-гама". Боулдърското число е 98. По наша груба оценка
Волфовото число е около 60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 122.
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Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 450 км/с.

Голяма слънчева коронална дупка
(14 август 2013г)(SDO; solarham.net)
Днес, утре (15 август) и на 16 август слънчевата активност ще бъде
предимно ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 30% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X е по 5% на
ден, а тази за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 120, а на 16 август ще нарастне до
125.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Причината е високоскоростен поток частици в слънчевия вятър, чийто
източник е споменатата слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.
3-часовият геомагнитен Kp- индекс дстигна бал 4 вчера между 18 и 21ч
българско време, което съответства на планетарно геомагнитно смущение
(суббуря). По същото време местния K-индекс в станция Панагюрище също
беше 4, т.е. имаше геомагнитно смущение и над България. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна
орбита беше в рамките на обичайния фон.
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да остане активна,
като за днес е възможна и малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). На 16
август геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е
30%, а за 16 август тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря за
днес и утре е по 15%, а за 16 август тя е 5%. В рамките на 3-дневната
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прогноза радиационната обстановка в околностите на Земята ще остане
спокойна.

Вероятността за нови изригвания
със средна мощност (клас М) нараства

13 август/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
около обяд българско време активната област 1817 "произведе" първото от
3 юли насам изригване от клас M (виж краткото съобщение по-долу,
публикувано вчера следобяд). Преди малко повече от един час имаше и едно
C-изригване. Като цяло слънчевият рентгенов поток значително нарастна
през последните 24 часа и в момента е около средно ниво B4.5-B5.
Публикуваните изображения от коронографите на SOHO и STEREO Ahead
показват, че е имало съпровожащо M-изригването изхвърляне на коронална
маса. То обаче се е насочило в южна посока и най-вероятно няма за
засегне Земята.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Петнообразуването е концентрирано
почти изцяло в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1814,
1817, 1818, 1819 и новоизгряващата 1820. В северното полукълбо е
единствено залязващата група 1809. Групата петна 1817 е от магнитен клас
"бета-гама-делта". Тя, както и 1818 (от магнитен клас "бета-гама") имат
потенциал за изригвания от средния мощностен клас M. Това, че групата
1817 е със сравнително малка площ (180 милионни части от слънчевия диск)
засега определя много малка вероятност тя да генерира изригване от
мощния клас X. Боулдърското число е 85. По наша груба оценка съответното
Волфово число е около 75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 114. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 август) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M нарастна спрямо предните дни и в момента се оценява на
по 30% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X е по 5% на
ден, а тази за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 15 август ще бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денононщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Очаква се днес и утре геомагнитната обстановка да бъде спокойна. На 15
август под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция тя
ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес и на 15 август е по 15% на ден, а за малка
геомагнитна буря - по 5% на ден. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре (14 август) е само 5%. В рамките на 3-дневната
прогноза радиационната обстановка в околностите на Земята ще остане
спокойна.
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М-изригване в района на групата

петна 1817
Днес в 13ч41мин българско време активната област AR11817 (съкратено
обозначение 1817) генерира изригване със средна мощност (M1.5) (видео).
Този активен център е вече в геоефективна позиция и всяко по-мощно
явление, свързано с него е в състояние да повлияе върху околната среда
на Земята. Засега липсва информация за изхвърляне на коронална маса,
което да е свързано с това изригване. Има и минимална вероятност за
покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) през следващите часове.

М1.5- изригване на 12 август 2013г в
13ч41мин българско време (SDO; solarham.net)

12 август/09ч15мин:

Слънчевата активност нараства:

C8.4-изригване
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от клас C. Най-мощното измежду тях беше с показател
C8.4. То стана в района на групата петна 1817 тази нощ около 0ч58мин
бълг. време. Това изригване е най-мощното откъм обърнатата към Земята
страна на Слънцето за последните 45 дни. Рентгеновият поток през
последните няколко часа е в диапазона B3-B4. На слънчевия диск има 5
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регистрирани групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите петна с номера 1814, 1817, 1818 и 1819.
Северно от екватора е единствено групата 1809. Групата петна 1818 е от
магнитен клас "бета-гама" и заедно с 1817 имат слаб потенциал за
израгване от средния мощностен клас M. Боулдърското число е 90. По наша
груба оценка Волфовото число е около 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
110. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 370 км/с.

Слънцето в бяла светлина на 12 август 2013 г
(SDO)
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Слънчево изригване с мощностен показател
C8.4 на 12 август в 0ч58мин бълг.време
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13
активност ще бъде ниска. Вероятността за
клас M e по 10% на ден. Вероятността за
протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима.
утре и на 14 август ще бъде около 120.

и 14 август) слънчевата
изригване от средния мощностен
изригване от клас X, както и за
Слънчевият радиоиндекс F10.7

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денононщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 13
и 14 август ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 10%, а утре (13 август) и на 14 август тя е по
5%. В рамките на 3-дневната прогноза радиационната обстановка в
околностите на Земята ще остане спокойна.

11 август/09ч00мин:

Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
изригване от клас C1 около 3ч през нощта българско време, както и голям
брой изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B3. На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в
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южното полукълбо. Там са групите петна 1813, 1814 и новите 1817 и 1819.
Северно от екватора е единствено групата 1809. Боулдърското число е 76.
По наша груба оценка Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 103. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 август) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от класовете M и X, както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 август ще бъде около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка остана спокойна през
последното денонощие. Прогнозата за значителна геомагнитна активност на
10 и 11 август до този момент не се осъществи. Очевидно двата плазмени
облака, изхвърлени от Слънцето на 6 август, които трябваше да причинят
активизирането на земната магнитосфера са загубили голяма част от своята
кинетична енергия в междупланетното пространство. Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в
рамките на обичайния фон.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър геомагнитната
обстановка за днес се очаква да бъде между спокойна и малка геомагнитна
буря, утре - между спокойна и активна, а на 13 август ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%, за
утре е 20%, а за 13 август е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес е 20%, а за утре е 5%. Според нас обаче, в
предвид на реалната ситуация, е по-оправдано тези проценти да бъдат
занижени. В рамките на 3-дневната прогноза радиационната обстановка в
околностите на Земята ще остане спокойна.

Остава в сила прогнозата за
геомагнитна активност на 10 и 11 август

10 август/08ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
изригване от клас C2.0, което стана снощи в полунощ българско време.
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. На слънчевия
диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите петна с номера 1813, 1814 и 1816. В северното
полукълбо е групата 1809. Боулдърското число е 51. По наша груба оценка
Волфовото число е около 45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 104.
Скоростта на слънчевия вятър е около 450 км/с.
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C2.0 - изригване през нощта на
9 срещу 10 август (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 август) слънчевата
активност ще бъде предимно много ниска. Вероятността за изригване от
класовете M и X, както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 105, а на 12 август се
очаква да спадне до 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка остана спокойна през
последното денонощие. Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Очаква се в резултат от срещата на Земята с две изхвърляния на слънчева
коронална маса от 6 август, днес геомагнитната обстановка да бъде между
спокойна и малка геомагнитна буря, а утре (11 август) - между смутена и
малка геомагнитна буря. На 12 август геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и утре е по 40%, а на 12 август е 20%. Вероятността за
малка геомагнитна буря за днес и утре е по 20%, а за 12 август е 5%. В
рамките на 3-дневната прогноза радиационната обстановка в околностите
на Земята ще остане спокойна.

Избухване на протуберанс +
изхвърляне на коронална маса. Геомагнитна

09 август/06ч30мин:
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активност през почивните дни
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B2.5. През тази нощ в югоизточния квадрант на слънчевия диск
избухна протуберанс. Това предизвика изхвърляне на коронална маса, чиято
траектория е ориентирана по посока на Земята, както според модела на
слънчевия вятър от Космическия център Годдард на НАСА, така и според
този на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър (ENLIL). На
слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1810, 1813,
1814 и 1816. В северното полукълбо са 1808, 1809 и 1815. Боулдърското
число е 99, а по наша груба оценка Волфовото число е около 80.
Слънчевият радиоиндекс е 104. Скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята е около 360- 370 км/с.

Избухване на протуберанс на 8 август 2013г
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 август) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас М е по 5% на ден. Вероятността за изригване от клас X,
както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
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радиоиндекс F10.7 утре и на 11 август ше бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
спокойна. Над България обаче имаше смутен 3-часов период, през който
местния K-индекс в Панагюрище достигна стойност 4 вчера между 8 и 12ч
българско време. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
смутена, утре - между спокойна и малка геомагнитна буря, а на 11 август
- между смутена и малка геомагнитна буря. Вероятността за геомагнитни
смучения на средни ширини за днес е 20%, а за утре и 11 август е 40%.
Вероятнсстта за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре и 11
август е по 20%. В рамките на 3-дневната прогноза радиационната
обстановка в околностите на Земята ще остане спокойна.

Очаква се нарастване на
геомагнитната активност
08 август/07ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B2.5. По последни данни на слънчевия диск има 5 групи петна. В
северното полукълбо са групите 1808 и 1809. Ню юг от екватора са 1810 и
двете нови групи 1811 и 1812. Всички групи петна са от ниски магнитни
класове и не са потенциални източници за изригвания със средна или
голяма мощност. Боулдърското число е 61. По наша груба оценка Волфовото
число е между 55 и 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 106. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 август) слънчевата активност
ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M и X,
както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 9 август ше бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
спокойна. Над България обаче имаше смутен 3-часов период, през който
местния K-индекс в Панагюрище достигна стойност 4 (в момента временно
няма достъп до съответната страница на сайта на Геофизичтия институт на
БАН и точният времеви интервал не може да бъде посочен). Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна
орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 10 август ще бъде между спокойна и активна. Очаква се на 10 август
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геомагнитната активност да достигне до ниво на малка среднопланетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 25%, за утре е 20%, а на 10 август ще "скочи" до
40% във връзка с очаквано достигане до Земята на изхвърлен от Слънцето
на 6 август плазмен облак. Съответните вероятности за малка геомагнитна
буря на средни ширини са 5%- за днес, 10% за утре (9 август) и 15% за
10 август. В рамките на 3-дневната прогноза радиационната обстановка в
околностите на Земята ще остане спокойна.

Две изхвърляния на коронална
маса около източния край на слънчевия диск

07 август/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B2.2- B2.5. На слънчения диск има 4 регистрирани групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Групите петна 1808
и 1809 са на север от екватора, а 1806 (залязваща) и 1810- на юг.
Коронографът на сондата STEREO-Behond е регистрирал вчера призори
съответно около 5ч12мин и 6ч36мин бълг.време две изхвърляяния на
коронална маса (видео). Първото от тях е в северното полукълбо и
вероятно се дължи на избухване на протуберанс. Според числения модел на
слънчевия вятър на космическия център Годдард на НАСА е възможно
периферията на изхвърления плазмен облак да достигне до Земята на 10
август, т.е. явлението да е геоефективно. Второто изхвърляне на
коронална маса е било в южното полукълбо и траекторията му подминавава
нашата планета. Боулдърското число е 61. По наша груба оценка Волфовото
число е около 45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 104. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 август) слънчевата активност
ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M и X,
както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 9 август ше бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последното
денонощие. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
На 7, 8 и 9 август геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятносттта за геомагнитни смущения на средни ширини е по 25%
за днес и утре и 20% за 9 август. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес и утре е по 10%. В рамките на 3-дневната
прогноза радиационната обстановка в околностите на Земята ще остане
спокойна.
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Много ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B2.5. На слънчения диск има 4 регистрирани групи петна. Всичките
са от магнитен клас "бета", т.е. биполярни групи. В северното полукълбо
са групите петна 1808 и 1809. В южното полукълбо са 1806 и
"реактивиралата" се група 1810. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Боулдърското число е 59, а по наша груба оценка
Волфовото число е около 45-50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 104.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 460
км/с.
Сериозно активизиране се наблюдава откъм невидимата от Земята страна на
Слънцето. Тази сутрин коронографът на сондата STEREO- Ahead регистрира
две ярки изхвърляния на коронална маса (виж снимката).

Две изхвърляния на коронална маса, регистрирани
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от STEREO- A на 6 август 2013 г. откъм невидимата
страна на Слънцето
В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 август) слънчевата активност
ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от класовете M и X,
както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ше бъде около 105, а на 8 август ще се покачи до
110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалите 24 часа геомагнитната обстановка беше смутена.
3-часовият среднопланетарен индекс Kp беше 4 вчера между 9 и 12 часа
българско време. Това беше стихващ ефект от геомагнитната буря от
предното денонощие. Полярни сияния (Aurora Borealis и Aurora Australis),
както и сияния на средни ширини (MLA - Mid Latitude Aurora) бяпа
наблюдавани в много райони на Земята. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на
обичайния фон.

Сияние над щата Мейн (САЩ) на 5 август 2013г
(снимка Майк Тейлър; solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 8 август - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 25%, а за 8 август е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря за днес и утре е 10%, а за 8
август е 5%. В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 август)
радиационната обстановка в околностите на Земята ще остане спокойна.

05 август/09ч45мин:

Геомагнитна буря
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.Имаше
няколко изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток поддържа средно
ниво около B2.5 през последните часове. На слънчения диск има 5
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите петна 1801,
1808 и 1809. В южното полукълбо са групите 1806 и 1812. Преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Боулдърското число е 75. По
наша груба оценка Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 105. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 570 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 август) слънчевата активност
ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M е по 5% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за
протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 7 август ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира до ниво
на малка среднопланетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1).
Среднопланетарният 3- часов геомагнитен Kp-индекс достигна бал 5 на два
пъти през последните 24 часа- веднъж вчера между 18 и 21 ч българско
време и втори път рано тази сутрин между 3ч и 6ч. Впоследствие Kp
спадна на 4, т.е. до ниво на суббуря (геомагнитно смущение). Нас
България геомагнитната обстановка също се активизира. Вчера между 18 и
21 часа българско време местният K-индекс в Панагюрище достигна 5.
Впоследствие активността спадна в продължение на шест часа за да
достигне ниво на суббуря (K=4) между 3 и 6ч сутринта. Активизирането на
земното магнитно поле е свързано с нова слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
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Короналната дупка CH3- снимка от SDO на 4 август
2013г.
За утре (6 август) се очаква геомагнитната обстановка да бъде между
спокойна и смутена. На 7 август геомагнитната обстановка ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре
е 20%, а на 7 август ще бъде 10%. ( Напомняме обаче, че според модела на
слънчевия вятър от 3 юли, направен с помощта на програмата ENLIL днес
до Земята трябва да достигне плазмен облак, изхвърлен от Слънцето в
резултат от избухване на протуберанс. Според модела на космическия
център Годдард това няма да се случи.) В рамките на 3-дневната прогноза
(5, 6 и 7 август) радиационната обстановка в околностите на Земята ще
остане спокойна.

04 август/10ч15мин:

Почти спокойно "космическо

време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше

много ниска.

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

130 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

Изригванията бяха само от много слабия клас B. Слънчевият рентгенов
поток е почти постоянно около нивото B2.5. Имаше едно изхвърляне на
коронална маса, което според изчисленията, проведени със софтуерния
пакет ENLIL трябва да достигне Земята на 5 август. Според моделните
пресмятания в космическия център Годдард обаче плазменият облак ще
подмине нашата планета. На слънчевия диск има 7 регистрирани групи
петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
групите петна 1801, 1807, 1808 и 1809. В южното полукълбо са групите
1806, 1810 и 1812. Боулдърското число е 104, а Волфовото число по наша
груба оценка е около 80-85. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 107.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 330-340
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 август) слънчевата активност
ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M е по 5% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за
протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 6 август ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Според Центъра за
прогнози на космическото време в Боулдър (на база пресмятанията с ENLIL)
утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а на 6
август да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 30%, а за 6 август е
20%. Вероятността за малка геомагнитна буря според същата прогноза за
утре е 10%, а на 6 август е 5%. Ако обаче се приемат за верни числените
моделни пресмятания за слънчевия вятър на космическия център Годдард
към НАСА, то и утре и на 6 август геомагнитната обстановка ще остане
спокойна. В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 август)
радиационната обстановка в околностите на Земята ще остане спокойна.

03 август/08ч45мин:

Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха от много слабия клас B. Слънчевият рентгенов поток през
последните часове е почти постоянно около нивото B2.5. На слънчевия
диск има 8 регистрирани групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите петна 1801, 1807, 1808 и 1809. В
южното полукълбо са групите 1806, 1810 и новата 1812. Всички групи са
от ниските магнитни класове "алфа" и "бета" и за момента са магнитно
стабилни. Боулдърското число е 112, а Волфовото число по наша груба
оценка е около 90-95. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 113. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 310 км/с.
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Днес, утре и на 5 август слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на ден.
Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно {СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5
август ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре (4
август) между спокойна и смутена, а на 5 август ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 30% за днес,
20%- за утре и 15% - за 5 август. Вероятността за малка геомагнитна буря
ва средни ширини е 10% за днес и по 5% за 4 и 5 август.

02 август/08ч00мин:

Очакват се геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха от много слабия клас B. Слънчевият рентгенов поток през
последните няколко часа показва почти постоянна стойност около нивото
B3. На обърнатата откъм Земята страна на Слънцето има 7 регистрирани
групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
групите петна 1801, 1807, 1808, 1809 и 1811. В южното полукълбо са
групите 1806 и 1810. Няма групи със сложна магнитна конфигурация, т.е.
всички са от магнитни класове "алфа" и "бета". Боулдърското число е 88,
а съответното Волфово число по наша груба оценка е около 80. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 112. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 340- 350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 август) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X,
както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 115, а на 4 август ще е около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Очаква се днес под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция геомагнитната обстановка да се активизира. Във връзка с това за
днес и 4 август геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена, а утре (3 август) - между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 15% за днес, 30%- за утре и 20%
- за 4 август. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
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за днес и 4 август е по 5%, а за утре е 10%. В рамките на 3-дневната
прогноза (2, 3 и 3 август) в околностите на Земята се очаква спокойна
радиационна обстановка.

Днес- спокойно "космическо
време", утре и на 3 август - геомагнитни
смущения
01 август/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само изригвания от много слабия клас B. През последните часове
рентгеновият поток на Слънцето е около нивото B3. На слънчевия диск има
7 групи петна. По площ преобладават петната в северното полукълбо. Там
са групите петна 1801, 1807, 1808 и 1809. Южно от екватора са групите
1805, 1806 и 1810. (На най-новото изображение от спътника SDO от тази
сутрин обаче групата 1810 не се вижда). Боулдърското число е 94. По наша
груба оценка Волфовото число е около 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е
109. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 370- 380
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 август) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X,
както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 3 август ще бъде около 105.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 3 август под
влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция се очаква тя
да се активизира. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес е 10%, за утре е 15%, а за 3 август тя е 30%. На 3 август има и
10% вероятност за малка геомагнитна буря на средни ширини. В рамките на
3-дневната прогноза (1, 2 и 3 август) в околностите на Земята се очаква
спокойна радиационна обстановка.

31 юли/09ч30мин:

Новата група петна 1809

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от клас C. Третото достигна своя пик (C1.5) тази сутрин около
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08ч25мин и не е приключило до момента. Рентгеновият поток на Слънцето
през последните часове е около нивото B5. На слънчевия диск се виждат 6
групи петна. Групата 1800 вече залезе на югозапад, но откъм
североизточния край на слънчевия диск се появи нов активен център под
официален номер AR11809 (съкратено обозначение 1809). При предишната си
видимост откъм Земята негвият номер беше 1794. През изминалата седмица
докато беше откъм невидимата от Земята страна на Слънцето, този център
беше много активен и генерира големи изхвърляния на коронална маса. В
момента обаче изглежда спокоен.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите
петна 1801, 1807, 1808 и новата 1809. В южното полукълбо са 1805 и 1806.
Боулдърското число е 105. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 113. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 420 км/с.

Активната област 1809 на североизточния край на
слънчевия диск (30 юли 2013г) (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (31 юли, 1 и 2 август) слънчевата
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активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X,
както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 125, а на 2 август ще се повиши до
130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. На 2 август
поради възможно влияние на слънчева коронална дупка в геоефектива
позиция тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 10%, а на 2 август тя е
15%. В рамките на 3-дневната прогноза (31 юли, 1 и 2 август) в
околностите на Земята се очаква спокойна радиационна обстановка.

Северното полукълбо на Слънцето
се активизира

30 юли/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от клас C. Най-мощното измежду тях
(~ C5) достигна своя
пик около 2ч55мин бълг.време. Засега нямаме информация за неговият
източник. По всяка вероятност това е или залязващата група 1800 или
намиращ се близо до североизтпчния лимб, но все още невидим активен
център (старата група 1794). Слънчевият рентгенов поток е около

нива B4-B5. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. В
северното полукълбо са групата 1801 и двете нови групи 1807 и
1808. В южното полукълбо са групите 1800 (залязваща), 1805 и
1806. Боулдърското число е 97. По наша груба оценка Волфовото
число е около 70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 112.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 370-380
км/с.
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Завръщащата се група 1794снимка на 29 юли 2013г
(SDO; solarham.net)
Днес, утре и на 1 август слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на ден.
Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно {СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
около 120, а на 1 август ще се повиши до 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес, утре и на 1 август геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по около
10% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (30 и 31 юли и 1 август)
в околностите на Земята се очаква спокойна радиационна обстановка.

29 юли/07ч45мин:

Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от слабия клас C главно в района на групата петна
1800. Най-мощното измежду тях беше C3.2, а неговият пик беше вчера в
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15ч21мин бълг.време. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е
в диапазона B4-B5. На видимата откъм Земята страна на Слънцето има 4
групи петна. В северното полукълбо е само групата 1801. На юг от
екватора са групите 1800, 1805 и 1806. По площ преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Боулдърското число е 68, а
съответното Волфово число по наша груба оценка е около 50-55. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 109. Скоростта на слънчевият вятър в околностите на
Земята е приблизително 415 км/с.
Днес се очаква слънчевата активност да бъде ниска, а утре и на 31 юли тя
да е между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X, както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 31 юли ще бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес, утре и на 1 август геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по около
10% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (29, 30 и 31 юли ) в
околностите на Земята се очаква спокойна радиационна обстановка.

Ниска слънчева активност.
Геомагнитно смущение над България вчера

28 юли/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от клас C. Последното от тях до момента на писане на бюлетина
още не е прилючило. Неговият пик беше около 08ч20мин бълг.време, а
съответната максимална мощност е C2.2-2.4. Поради изригването в момента
рентгеновият слънчев поток засега остава завишен и е около нивото C1. На
слънчевия диск се виждат 4 групи петна. В северното полукълбо е само
групата 1801. На юг от екватора са групите 1800, 1805 и новата 1806. По
площ преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Боулдърското
число е 64, а съответното Волфово число по наша груба оценка е около 50.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 108. Скоростта на слънчевият вятър в
околностите на Земята е приблизително 460 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 юли) слънчевата активност
ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния
клас X, както и за протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 110, а на 30 юли ще нарастне до
115.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Над отделни райони на Земята обаче тя обаче беше смутена,
включително и над България. Местният K- индекс в Панагюрище вчера в
интервала между 18 и 21ч българско време беше 4, т.е ниво на геомагнитно
смущение (суббуря). Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 30 юли ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 30 юли е 10%. В рамките на
3-дневната прогноза (28, 29 и 30 юли) в околностите на Земята се очаква
спокойна радиационна обстановка.

27 юли/11ч00мин:

Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Снощи между
21 и 24 часа българско време имаше две последователни изригвания с
мощност между C1.4- C1.8. Те бяха най-мощните за последните 24 часа.
Рентгеновият поток на Слънцето през последните часове е около нивото B4,
като колебанията са значителни и са причинени от множество B-изригвания.
На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. В северното полукълбо са
групите 1793 (залязваща) и 1801. В южното полукълбо са 1800 и 1805.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Единственият по-значим
потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M е групата
1800. Тя е от магнитен клас "бета-гама". Боулдърското число е 58. По
наша груба оценка Волфовото число е между 40 и 50. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 110. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е около 450 км/с.
Днес, утре (28 юли) и на 29 юли слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 10% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за
протонно {СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 105, а на 29 юли ще нарастне до 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Геомагнитната активност от по-предната нощ беше причина за аврорална
активност на високи ширини (виж снимката). Потокът на слънчевите протони
с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките
на обичайния фон.
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Сияние над Квебек (Канада) (снимка Лоурент Силвани)
(solarham.net)

За днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна
и смутена, а на 29 юли ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, за утре е
15%, а за 29 юли е 10%. За днес все още има 10% вероятност за
малка геомагнитна буря на средни ширини. В рамките на
3-дневната прогноза (27, 28 и 29 юли) в околностите на Земята
се очаква спокойна радиационна обстановка .

26 юли/10ч30мин:

Геомагнитна суббуря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Най-значителното изригване стане снощи около 0ч30мин българско време в
района на групата петна 1800 и беше с мощност C2. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B3-B4. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В
северното полукълбо са групите 1793 и 1801, а на юг от екватора са 1800,
1804 и 1805. Площите на петната в двете полукълба са почти равни, но с
минимален превес на петнообразуването в северното полукълбо.
Боулдърското число е 71, а по наша груба оценка Волфовото число е около
60. Слънчевият радиоиндекс е 107. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 560 км/с.
Днес, утре и на 28 юли слънчевата активност ще бъде между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
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ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно
{СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
бъде около 105, а на 28 юли ще нарастне леко до 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше смутена. Вчера
вечерта около 21ч българско време започна планетарна геомагнитна суббуря
(Kp=4), която продължава и в момента. Над България поне досега,
геомагнитната обстановка остава спокойна. Потокът на слънчевите протони
с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките
на обичайния фон.
За днес е възможно геомагнитната обстановка да се активизира
допълнително до нива на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Утре и
28 юли условията ще бъдат между спокойни и смутени. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, за утре е 10%,
за 28 юли е 5%. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
утре е 25%, а за 28 юли е 15%. В рамките на 3-дневната прогноза (26,
и 28 юли) в околностите на Земята се очаква спокойна радиационна
обстановка .

24 юли/ 09ч30мин:

на
а
за
27

Спокойните условия се запазват

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B, които се открояват над средното
ниво (около B3) на рентгеновия поток на Слънцето. На слънчевия диск има
5 официални групи петна. В северното полукълбо са групите 1793, 1801
(изгряваща на източния лимб) и 1802. На юг от екватора са 1800 и
1803. По последни снимки 1802 и 1803 не се виждат. По площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. От най-висок магнитен клас към
момента е групата 1800 ("бета-гама"). Боулдърското число е 84.
Волфовото число е по наша груба оценка около 45-50. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 107. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е около 350 км/с.
Днес, утре и на 26 юли слънчевата активност ще бъде между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно
{СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на
26 юли ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Под влияние на

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

140 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

слънчева коронална дупка в геоефективна позиция се очаква геомагнитната
обстановка на 26 юли слабо да се активизира. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 10%, а за 26 юли е 25%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за 26 юли е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза в околностите на Земята се очаква
спокойна радиационна обстановка .

23 юли/10ч30мин:

"Космическото време" е спокойно

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само спорадични изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток през
последните час-час и половина е около нивото B2.5. На слънчевия диск има
3 групи петна. В северното полукълбо е групата 1793, а на юг от екватора
са 1799 и 1800. По площ преобладава петнообразуването в северното
полукълбо. Двете основни групи 1793 и 1800 показват признаци на
свиване. 1793 загуби своя магнитен клас "бета-гама" и вече е от клас
"бета". Боулдърското число е 53. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 110.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 390 км/с.
И докато от страната на Земята Слънцето изглежда спокойно, то картината
откъм обратната му страна е доста различна. Доказателство за това е
мощното изхвърляне на коронална маса, регистрирано от сондата STEREO
Behind в района на активната област AR11794 (кратко обозначение 1794)
вчера около обяд българско време (видео). Движението на плазмения облак
е в почти противоположна на Земята посока.
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Изхвърляне на коронална маса, регистрирано
от сондата STEREO- Behind na 22 юли 2013г
около обяд българско време (solarham.net)
Днес, утре (24 юли) и на 25 юли слънчевата активност се очаква да бъде
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно
по 10% на ден. Не се очаква мощно слънчево изригване от клас X, нито
протонно (СЕЧ) изригване. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
около 110, а на 25 юли ще е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна в рамките на 3-дневната
прогноза (23, 24 и 25 юли). Вероятността за геомагнитно смущение е
средно по 10% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза в околностите на
Земята се очаква спокойна радиационна обстановка.

22 юли/11ч00мин:

Избухване на протуберанс +
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изхвърляне на коронална маса встрани от
посоката към Земята
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Вчера по обяд
българско време в района на групата петна 1800 имаше изригване, което
достигна максималната си мощност C3.1 в 11ч44мин. Слънчевият рентгенов
поток през последние няколко часа е около нивото B3. Късно през нощта,
около 3ч20мин бълг.време коронографът LASCO/C2 на борда на спътника SOHO
регистрира изхвърляне на коронална маса (CME). То бешв предизвикано от
избухване на протуберанс близо до северозападния лимб на Слънцето
(видео). Движението на плазмения облак е встрани от посоката към Земята
и поради това не се очаква явлението да е геоефективно. На слънчеввия
диск има 2 групи петна. В северното полукълбо е по-голямата от тях
(1793). Южно от екватора е групата под номер 1800. И двете групи са
слаби потенциални източници на изригвания от средния мощностен клас M.
Боулдърското число е 49. По наша груба оценка Волфовото число е около
35-40. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 109. Скоростта на слънчевия вятжр
в околностите на Земята е около 370 км/с.

Изхвърляне на коронална маса(CME) на
22 юли 2013г в 03ч24мин бълг.време (SOHO)
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Днес, утре и на 24 юли слънчевата активност се очаква да бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по
10% на ден. Не се очаква мощно слънчево изригване от клас X, нито
протонно (СЕЧ) изригване. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 юли
ще бъде около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър
геомагнитната обстановка ще бъде спокойна днес, утре и на 24 юли.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за всеки
един от трите дни. Според нас има, макар и малък шанс, една
новообразуваща се близо до центъра на слънчевия диск коронална дупка да
ни изненада през следващите 72 часа. В рамките на 3-дневната прогноза в
околностите на Земята се очаква спокойна радиационна обстановка .

21 юли/11ч00мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията, доколкото ги имаше, бяха много слаби - от клас B.
Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около нивото B3. 4
от 7-те групи петна от вчера днес вече ги няма- на слънчевият диск
останаха само групите 1793 в северното полукълбо и 1798 и 1800 в южното.
Северната група 1793 превъзхожда многократно по площ двете групи на юг
от екватора. Тя запазва магнитния си клас "бета-гама" и на практика е
единственият потенциален източник на изригвания от клас M. Шансовете на
групата 1800 да генерира М-изригване са по-скоро чисто теоретични.
Боулдърското число е 57. По наша груба оценка Волфовото число е около
40. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 113. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 420-430 км/с.
Днес, утре и на 23 юли се очаква слънчевата активност да е между много
ниска и ниска. Вероятността за M-изригване е средно по 10% за всеки един
от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 115, а на 23 юли ще се покачи слабо до 120.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Независимо, че скоростта на слънчевия вятър беше сравнително висока и
дори в определени периоди надхвърляше 500 км/с през вчерашния ден, това
не доведе земното магнитно поле до смутени или активни състояния.
Короналната дупка, която предизвика геомагнитни смущения на 18 юли вече
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не е в геоефективна позиция. Поради това и вероятността за геомагнитна
активност днес и през следващите два дни рязко намалява. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна
орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка според Центъра за прогнози на космическото
време в Боулдър ще бъде между спокойна и смутена (според нас ще бъде
спокойна). На 22 (утре) и на 23 юли тя ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а за утре и 23 юли
тя е 10%. В рамките на 3-дневната прогноза в околностите на Земята се
очаква спокойна радиационна обстановка .

20 юли/10ч30мин:

Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност бешв ниска. Тази сутрин,
около 6ч40мин българско време имаше изригване с мощност C2. Слънчевият
рентгенов поток е около нивото B3-B4. На слънчевия диск има 7 групи
петна. В южното полукълбо са 6 от тях: 1791, 1796, 1797, 1798, 1799 и
1800. На север от екватора е само групата 1793. По площ тя превъзхожда
всички групи в южното полукълбо взети заедно и е от магнитен клас "бетагама". Групите 1793 и 1800 са двата основни потенциални източници на
изригвания от средния мощностен клас M.
Боулдърското число е 94. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 114. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 580 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 юли) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 15% за всеки един от посочените три дни. Вероятността за изригване от
мощния клас X, както и протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 22 юли ще бъде около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Очакваното активизиране поне дотук се оказа слабо и средноплантарният
геомагнитен Kp -индекс твърдо се "закрепи" на бал 3 вчера от 15 часа
до 6 часа тази сутрин българско време. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на
обичайния фон.
Все пак за днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между
спокойна и активна, включително до нива на малка геомагнитна буря. За
утре тя ще остане между спокойна и активна, а на 22 юли ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 35%, за утре е 30%, а на 22 юли е 25%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 20%, за утре е 10%, а
за 22 юли е 5%. В рамките на 3-дневната прогноза се очаква спокойна
радиационна обстановка в околностите на Земята.
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Петнообразуването се засили, но
изригванията са слаби. Геомагнитна суббуря

19 юли/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наи-мощното
събитие беше двойно C2-изригване, чийто източник беше новата активна
област AR11800 (кратко обозначена като "1800"). Това стана снощи около
21ч23мин бълг. време. Слънчевият рентгенов поток през последните няколко
часа се колебае около нивото B4-B5. През последното денонощие
петнообразуването рязко се покачи, основно в южното полукълбо. Там са
групите 1791, 1796, 1797, 1798, 1799 и 1800. Тези 6 групи обаче са малки
по площ и всички заедно отстъпват на 1793, която е в северното
полукълбо. Тази група надхвърля 300 милионни части от слънчевия диск.
Нейният магнитен клас е "бета-гама". В момента групата 1793 е
единственият по-сериозен потенциален източник на изригвания от средния
мощностен клас M. Боулдърското число е 112. По наша груба оценка
Волфовото число е около 85-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 115.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 570 км/с.
Днес, утре и на 21 юли слънчевата активност ще бъде предимно ниска.
Вероятността за изригване от клас M е средно по 15% за всеки един от
трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Индексът F10.7 утре и на 21 юли
ще бъде около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка е
смутена. Вчера от 15 до 24 часа време имаше планетарна геомагнитна
суббуря (Kp=4). Над България обстановката остана спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;СЕЧ)на геостационарна
орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде между смутена и
активна, включително до нива на малка геомагнитна буря. На 21 юли
обстановката ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 45%, а за
малка геомагнитна буря е по 20%. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за 21 юли е 35%, а за малка геомагнитна буря е 15%. В
рамките на 3-дневната прогноза се очаква спокойна радиационна
обстановка в околностите на Земята.

Слънцето засега е спокойно, но
земната магнитосфера ще се активизира

18 юли/08ч00мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше само
едно-единствено изригване от клас C1. То стана вчера около обяд
българско време. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B3-B4. На
слънчевия диск в момента има 4 групи петна. В северното полукълбо е
групата 1793, а в южното полукълбо са 1791 плюс новите две групи 1796 и
1797. По площ обаче преобладава петнообразуването в северното полукълбо
поради относително големите размери на групата 1793. Тя, както и 1791 са
от магнитен клас "бета-гама" и са потенциални източници на изригвания
със средна мощност от клас M. Огромна коронална дупка се разполага в
северното полукълбо, приблизително на 30 градуса ширина. Очаква се тя да
бъде главен източник на геомагнитна активност през следващите 2 дни.
Боулдърското число е 77, а по наша оценка Волфовото число е около 50-55.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 111. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е малко над 370 км/с.
Днес, както и на 19 и 20 юли слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по 15% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е около и под 1%. Радиоиндексът F10.7 на 19(утре) и на 20 юли
ще бъде около 115.
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Огромна слънчева коронална дупка на 18 юли 2013 г
(изображение в рентгенови лъчи от спътника GOES-15)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV (СЕЧ)
на геостационарна орбита беше в пределите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 20 юли ще бъде между смутена и активна, включително и до ниво на
малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Причината за това е, както
казахме, влияние на коронална дупка в геоефективна позиция. Очаква се
ефектът допълнително да се усили от изхвърлянето на коронална маса от 16
юли около обяд българско време, което ще достигне Земята днес. По наше
мнение допълнителен ефект на активизиране ще има през нощта на 19 срещу
20 юли поради нова "порция" слънчево коронално вещество, което ще
"закачи" земната магнитосфера.Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 35%, за утре и на 20 юли е 45%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 20
юли е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност за утре и

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

148 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

на 20 юли е 5%. Радиационната обстановка в околоземното космическо
пространство, свързана със слънчеви протони с високи енергии (СЕЧ) ще
остане спокойна.
Предполага се, че очакваната геомагнитна активност ще засегне предимно
полярните райони. Както се вижда от дадените проценти обаче,
вероятността за нейното проявяване на средни ширини не е пренебрежима.
Във връзка с това може да се очаква безпокойство, безсъние и увеличена
употреба на нервно-успокояващи лекарства сред доста хора, както и
повишена вероятност за индивидуални или масови прояви на агресивно
поведение. Ще се повиши и вероятността за пътно-транспортни
произшествия. На високи ширини са възможни и смущения в
електропреносната мрежа или фалшиво задействане на алармени инсталации.
На средни ширини обаче подобни събития са малко вероятни.

Смутена и/или активна геомагнитна
обстановка от утре до края на седмицата

17 юли/08ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
изригвания от клас C. Второто измежду тях (~ C1) беше около 5ч30мин
бълг.време беше с два близки по време пика. Слънчевият рентгенов поток в
момента е около нивото B4. Вчера около обяд българско време имаше
избухване на портуберанс, последвано от две изхвърляния на коронална
маса, които ще достигнат околностите на Земята и частично ще засегнат
земната магнитосфера през нощта на 19 срещу 20 юли. На слънчевия диск
има 3 групи петна. По площ преобладават петната в северното полукълбо.
Там са групите 1793 и 1794 (залязваща). В южното полукълбо е групата
1791. Тя е от магнитен клас "бета-делта", докато 1793 е от клас "бетагама". И двете групи са значителни потенциални източници за изригвания
от средния мощностен клас M. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 114.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 350
км/с.
Днес, утре и на 19 юли слънчевата активност ще бъде предимно ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 25% за всеки
един от посочените три дни. Вероятността за мощно изригване от клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде към 120, а на 19 юли ще достигне 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с енергия, равна и по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ) на геостационарна орбита беше в пределите на обичайния фон.
Днес слънчевата активност ще бъде между спокойна и смутена, а утре и на
19 юли ще е между смутена и активна. Активизирането се очаква да настъпи
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под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.
Числената прогноза, направена с помощта на софтуерния пакет ENLIL
показва, че през нощта на 19 срещу 20 юли до Земята ще достигне плазмен
облак, получен от изхвърлената вчера от Слънцето коронална маса. Това
предполага, че геомагнитно смутена или активна ще остане обстановката и
на 20, а може би и на 21 юли. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 20%, а за утре и на 19 юли тя е 35%. Съответно
вероятността за малка геомагнитан буря на средни ширини за днес е 5%, а
утре и на 19 юли тя е по 15%. Засега не се очаква промяна в
радиационната обстановка в околоземното космическо пространство и тя ще
остане спокойна.

Вертикалната ярка линия показва плътността на
слънчевия вятър около 2ч универсално време
(т.е 5ч бълг.време) през нощта на 19 срещу 20 юли
2013г в околностите на Земята (горния панел) и
сондите STEREO -Ahead и Behind (средния и долния
панел)

Избухване на протуберанс. Две
изхвърляния на коронална маса, частично
ориентирани към Земята

16 юли/20ч45мин:

Днес около обяд българско време коронографът COR2 на сондата STEREO
Ahead регистрира изхвърляне на коронална маса, предизвикано от избухване
на протуберанс. Движението на плазмения облак е сравнително бавно,
посоката на движение е ориентирана на север. Скоро след това бе
регистрирано второ, значително по-ярко изхвърляне на коронална маса.
Този облак също ще засегне частично Земята. Очаква се и видео от
коронографа LASCO/C3, което ще даде по-добра представа за движението на
плазмените облаци.
Повече информация ще дадем утре сутринта.
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Изхвърляне на коронална маса, регистрирано
от сондата STEREO Ahead (STEREO; solarham.net)

16 юли/08ч45мин:

Групата петна 1793

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три на
брой изригвания от клас C. Последното измежду тях (C2) достигна своя пик
около 04ч10мин тази сутрин. През последните часове слънчевият рентгенов
поток варира слабо между B5-B6. На слънчевия диск има 5 групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите
петна 1792, 1793 и 1794. Южно от екватора са групите 1791 и 1795.
Групата петна 1791 е от магнитен клас "бета-гама- делта". Площта й
е обаче относително малка и тя трудно би могла да генерира изригване от
клас X, а по-скоро най-много от клас M. Новоизгряващата група 1793 по
наше мнение е много по-интересна. Тя все още не е достатъчно добре
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разкрита за земните набюлдатели, но се вижда, че е доста по-голяма по
площ от 1791 - около 200 милионни части от слънчевия диск. Магнитният й
клас е определен на "бета-гама". През следващите дни тя ще заема все
по-геоефективна позиция. Ако се окаже, че е в процес на растеж тя би
могла да бъде основния потенциален източник за изригвания със средна и
дори с голяма мощност (виж "картата на риска" за днес, 16 юли).
Боулдърското число е 77. По наша груба оценка Волфовото число е 60-65.
Радиоиндексът F10.7 e 114. Скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята е около 380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза слънчевата активност ще бъде предимно
ниска с 25% вероятност за изригване от клас M за днес, утре и на 18 юли.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване се приема за пренебрежима за тези три дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 115, а на 18 юли се очаква да се
покачи до 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
активна. 3-часовият Kp- индекс достигна бал 5 между 0ч и 9 ч българско
време на 15 юли (малка геомагнитна буря;бал G1). Между 9 и 12 ч Kp
спадна на 4 (геомагнитно смущение, т.е суббуря), а след това
среднопланетарната обстановка се успокои. Над България условията
останаха спокойни през цялото това време. Потокът слънчеви протони с
енергия равна или по-голяма от 10 MeV (СЕЧ)на геостационарна орбита
беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде смутена. Допълнително
активизиране се очаква на 18 юли под влияние на слънчева коронална дупка
в геоефективна позиция. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 15%, за утре е 20%, а за 18 юли тя е 35%. Вероятността
за малка геомагнитна буря за днес и утре е по 5%, а за 18 юли е 15%.
СЕЧ- потокът на геостационарна орбита ще остане на околофонови нива.

15 юли/ 08ч45мин:

Геомагнитна буря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 12 часа станаха две изригвания от клас C, второто от които (~
C4) достигна пика си тази сутрин около 6ч45мин българско време.
Рентгеновият поток на Слънцето е около нивото B7 и в момента продължава
да е със слаба тенденция към спадане след споменатото изригване. На
слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. Леко преобладава
петнообразувателната активност в северното полукълбо. В южното полукълбо
са групите 1791 и новоизгряващата 1795. Групите 1792 и 1793 са на север
от екватора. Там е и 1794, която на последните изображения от спътника
SDO обаче не се вижда. Боулдърското число е 88, а Волфовото число по
наша груба оценка е около 50-55. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 113.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е близо 390 км/с.
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Днес, както и на 16 и 17 юли слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по 5% за
всеки един от посочените три дни. Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 17 юли ще бъде около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие планетарната геомагнитна обстановка беше
активна. Геомагнитната суббуря, която започна вчера около обяд продължи
и през нощта. Тази сутрин между 3 и 6ч сутинта българско време
3-часовият Kp - индекс достигна бал 5, което съответства на малка
планетарна геомагнитна буря (G1). Местният геомагнитен K- индекс в
Панагюрище вчера между 12ч и 15ч българско време достигна бал 4
(суббуря), но след това обстановката се успокои. Активната геомагнитна
обстановка благоприятстваше авроралната активност на високи ширини. Ето
защо през последното денонощие има заснети полярни сияния. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита остана около обичайния фон.

Сияние (Aurora Borealis) над щата Мейн (САЩ)
на 14 юли сутринта местно време
(снимка Майк Тейлър; solarham.net)

Утре и на 17 юли геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре
ще бъде 15%, а на 17 юли - около 20%. Радиационната обстановка в
оклоземния космос ще остане спокойна, тъй като няма очакване за слънчево
протонно (СЕЧ)изригване в рамките на 3-дневната прогноза.

14 юли/08ч45мин:

Ниска слънчева активност
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригане стана вчера сутринта около 09ч българско време. То беше с
мощност приблизително C1.3-C1.4. Слънчевият рентгенов поток през
последните часове е около нивото B4. На слънчевия диск има 3 групи
петна. В южното полукълбо са групите 1787 (залязмаща) и 1791. В
северното полукълбо е малката група 1792. Преобладава петнообразуването
в южното полукълбо. Боулдърското число е 66, а по наша груба оценка
Волфовото исло е около 40-45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 114.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 400 км/с.
Днес слънчевата активност ще бъде ниска, а утре и на 16 юли - много
ниска. Вероятността за изригване от клас M за днес е 10%, а за утре и на
16 юли е 5%. Не се очакват изригвания от мощния клас X, както и протонни
(СЕЧ) изригвания. Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде около 105, ана 16 юли
ще се покачи слабо до 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна. Очакваният
сблъсък със слънчев плазмен облак предизвика по-слаб от очаквания ефект
върху земната магнитосфера. Имаше обаче прояви на аврорална активност,
включително и сияния на средни ширини (MLA- Mid Latitude Aurora).
Потокът на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на фона.
За днес се очаква между спокойна и активна геомагнитна обстановка,
включително и до малка геомагнитна буря. Утре геомагнитната обстановка
ще бъде между спокойна и смутена, а на 16 юли ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%, за
утре е 30%, а за 16 юли е 10%. За днес има 30% вероятност за малка
геомагнитна буря, за утре тя е 15%, а за 16 юли вероятността е
пренебрежима. Радиационната обстановка в околоземното космическо
пространство, свързана с потока на слънчеви енергетични частици (СЕЧ) ще
остане спокойна

Новата група петна 1791.
Значителна вероятност за геомагнитна буря
днес и утре
13 юли/08ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
за последните 24 часа изригване от клас C (C3) стана около 20ч30мин
българско време в района на групата петна 1785. Слънчевият рентгенов
поток е почти постоянен през последните часове, "държейки" нивото B4. На
слънчевия диск има 3 групи петна и всички са в южното полукълбо. Групите
1785 и 1787 са вече близо до западния лимб. И двете загубиха по-голямата
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част от площите си и броя петна. В момента са от магнитен клас "бетагама". В югоизточната част на диска се появи нова група петна с номер
1791, която показва признаци на растеж. Боулдърското число е 87. По наша
груба оценка Волфовото число е около 45-50. Радиоиндексът F10.7 e 118.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 480-490 км/с.

Групата петна 1791 на 1 юли 2013г
(SDO; solarham.net)
Днес и утре слънчевата активност ще бъде ниска, а на 15 юли- много
ниска. Вероятността за изригване от клас M е по 10% за днес и утре, а за
15 юли е 5%. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде 110, а на 15 юли ще е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Тази сутрин между 6 и 9ч българско време 3-часовият Kp- индекс
достигна бал 4 (планетарна геомагнитна субубря). Над България обаче
геомагнитната обстановка засега остава спокойна. Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше
в рамките на обичайния фон.
Днес и утре под влияние на бавнодвижещ се слънчев плазмен облак,
изхвърлен от слънчевата корона на 9 юли, се очаква геомагнитната
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обстановка да се активизира, включително до ниво на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). На 15 юли геомагнитната обстановка ще
бъде между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 35%, а за 15 юли е 30%. Вероятността за малка
геомагнитан буря за днес и на 15 юли е 15%, а за утре е 30%.
Радиационната обстановка в околностите на Земята ще остане спокойна.

Утре Земята ще се срещне със
слънчев плазмен облак

12 юли/13ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от клас C, последното измежду които стана през нощта около 3
ч българско време. Рентгеновият поток пред последните 10-12 часа е
около нивото B4-B5, а временните покачвания са свързани с много слаби
изригвания от клас B. На слънчевия диск се виждат 3 групи петнавсичките в южното полукълбо (1785, 1787 и 1789). Групите 1785 и 1789
очевидно са в процес на разпадане. Техният магнитен клас слезе на
"бета-гама" и са потенциални източници само на M- изригвания. Два нови
активни центъра се намират около източния край на слънчевия диск. Дали
обаче те съдържат петна или са просто факелни полета засега все още не
е ясно. Боулдърското число е 85, а Волфовото число по наша груба
оценка е около 55-60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 113. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 юли) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M за днес е около 30%,
за утре ще бъде около 25%, а на 14 юли ще е 20%. Вероятността за мощно
изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 14 юли ще бъде приблизително 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена. Снощи
между 21 и 24 часа българско време 3-часовият среднопланетарен Kpиндекс достигна бал 4, съответстващ на геомагнитна суббуря. Такъв
беше и балът на местния K- индекс в Панагюрище , т.е. над България
геомагнитната обстановката също е била смутена. Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) беше в рамките на обичайния
фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокфйна и смутена. Утре и
на 14 юли под влияние на срещата на Земята с изхвърлена от Слънцето
коронална маса тя ще се активизира. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре е 30%, а за 14 юли тя е
35%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес е 5%, за утре е 15%,
а за 14 юли е 30%. В рамките на 3-дневната прогноза радиационната
обстановка в околоземното космическо пространство, свързана със СЕЧпотока на геостационарна орбита ще остане спокойна.
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Все още има значителна вероятност
за средни и мощни слънчеви изригвания
11 юли/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа имаше едно-единствено изригване от клас C (~ C2). То
стана през нощта, около 3ч българско време.Рентгеновият поток на
Слънцето е почти стабилен през последните 4-5 часа около нивото B4.
Групата петна 1784 вече залезе, така че на слънчевия диск остнаха само
двете големи групи в южното полукълбо с номера 1785 и 1787. Първата е от
магнитен клас "бета-гама-делта", а втората е от клас "бета-гама". И
двете групи значително намаляха по площ и брой петна, но все още си
остават потенциални източници за изригвания от клас M, а в доста
по-малка степен - и от клас X. Боулдърското число е 76. По наша груба
оценка Волфовото число е около 50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 118.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 440-450
км/с.
Днес и утре слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена, а на 13
юли ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния клас M за днес и
утре е 55%, а за 13 юли е 40%. Вероятността за мощно изригване от клас
X, както и за протонно (СЕЧ) изригване за днес и утре е по 10%, а за 13
юли е 5%. Радиоиндексът F10.7 утре и на 13 юли ще бъде около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
активна. Слабата планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1), която
започна предната нощ, продължи и вчера сутринта българско време.
Следобяд обстановката беше между спокойна и смутена като се редуваха
спокойни и смутени периоди (суббури). Над България обстановката беше
смутена снощи между 21 и 24ч българско време. В Интернет се появиха
снимки на красиви сияния от предната нощ. Едно от тях е заснето над
провинция Алберта, Канада от Майк Исаак (снимка).
Потокът на слънчевите протони с енергия, равна или по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ)на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
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Сияние (Aurora) над Алберта, Канада на 10 юли 2013г
(снимка Майк Исаак; solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, утре ще
бъде спокойна, а на 13 юли ще е между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре е 10%,
а за 13 юли тя е 25%. На третата дата има 5% вероятност за слаба
геомагнитна буря. Тъй като в рамките на 3-дневната прогноза има
вероятност за слънчево протонно (СЕЧ)изригване, то е възможна и
радиационна буря.

Голям протуберанс избухна в
северното полукълбо на Слънцето. Геомагнитна
буря

10 юли/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания в мощностния диапазон C1-C3, всички с източник активния район
на групите петна 1785-1787 в южното полукълбо. Рентгеновият поток на
Слънцето през последните часове се променя значително, но преобладаващо
е в интервала B4-B6. Голям протуберанс е избухнал вчера следобяд, около
17ч българско време в северното полукълбо на Слънцето. Анализът, който
проведохме на изображенията от коронографите на SOHO (LASCO/C2 и
LASCO/C3)за интервала между 17- 18ч българско време не показва някакво
видимо изхвърляне на коронална маса. На слънчевия диск се виждат 3 групи
петна, които са в южното полукълбо. Те са 1784 (залязваща), 1785 и 1787.
Последните две са съответно от магнитни класове "бета-гама-делта" и
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"бета-гама". Групата 1787 е потенциален източник на изригвания от клас
М, а 1785 - освен на M, също и на изригвания от мощния клас X, както и
на протонни (СЕЧ) изригвания. Боулдърското число е 98. По наша груба
оценка Волфовото число е около 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 120.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 370 км/с.

Избухване на протуберанс (9 юли 2013г около
17ч българско време)(снимка SDO; solarham.net)
Днес, както и на 11 и 12 юли слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 55%
за всеки един от дните на 3-дневната прогноза. Вероятността за
изригвания от мощния клас X остава по 10% на ден. Същата е и
вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания. На 11 и 12 юли радиоиндексът
F10.7 ще бъде около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През измивалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
активна. Снощи, около 23ч българско време земната магнитосфера се
сблъска с неголям междупланетен плазмен облак (изхвърлена отпреди два
дни слънева коронална маса). В резултат на това късно през нощта, към 3ч
българско време започна малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1). Бурята продъължава и до момента. Над България до този момент
геомагнитната обстановка е спокойна.
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------------------------------------------------------------В районите с геомагнитна буря (включително и за България ако бурята се
прояви през следващите часове) са възможни изолирани смущения в
електроопреносната мрежа, изолирани прояви на безсъние и безпокойство,
както и на агресивно поведение, повишена консумация на лекарства с
успокоително и психотропно действие.
-------------------------------------------------------------Геомагнитната буря доведе и до засилена аврорална активност, включително
и до сияния на средни ширини (MLA- Mid Latitude Aurora).
На геостационарна орбита потокът от слънчеви протони с висока енергия
(E=>10 MeV; СЕЧ) беше в рамките на обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а на 12
юли ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за утре е 20%, а за малка геомагнитна буря е 5%. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за 12 юли е 10%. Поради 10%
вероятност за слънчеви протонни изригвания има малка вероятност за
радиационна буря в рамките на 3-дневната прогноза.

Вероятността за слънчево
изригване от клас M e 55%, а от клас X е 10%

09 юли/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска.
Най-значителното изригване беше с мощност C4, а неговият пик беше
приблизително в 05ч40мин бълг.време. Нивото на слънчевия рентгенов поток
през последните 3-4 часа варира съвсем слабо около нивото B4. На
слънчевия диск има 4 регистрирани групи петна и всички те са в южното
полукълбо. Групата 1784 е вече близо до западния слънчев лимб като
същевременно е и в процес на разпадане. Близо до видимия централен
меридиан на Слънцето са групите 1785, 1787 и 1789. Първите две са от
магнитен клас "бета-гама-делта". Групата 1785 съдържа над 50 петна, а
1787- над 30. Имат значителен потенциал за изригвания от средия клас M ,
както и в по-малка степен за мощния клас X. Боулдърското число е 143,
което по наша груба оценка съответства на Волфово число около 100.
Радиоиндексът F10.7 e 119. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е малко над 300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 юли)слънчевата активност ще
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M e 55%, а от клас X е 10% за всеки един от посочените
три дни. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е 10% средно на ден за
същия период от време. Очаква се слънчевият радиоиндекс F10.7 утре да
достигне 125, а на 11 юли да е около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие.
Потокът на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
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Днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде спокойна, а утре и на 11
юни да е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 5%, за утре е 25%, а за 11 юли тя е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е 10%, а
на 11 юли е 5%. Поради повишената вероятностт (около 10%) за слънчеви
протонни (СЕЧ) изригвания в рамките на 3-дневната прогноза има малка
вероятност за радиационна буря.

08 юли/09ч00мин:

Изригване с мощност между C9 и M1

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност остана ниска. Най-мощното
изригване стана около 04ч20мин бълг.време. По мощност то почти достигна
клас M. Мощностният му показател е около C9.0 - C9.5, а негов източник е
районът на групата петна 1785-1787. До този момент няма данни, от които
да се съди имало ли е изхвърляне на коронална маса или не. Най-вероятно
обаче не е имало, тъй като изригването е почти импулсно и
продължителността му е била около 10-12 минути. Рентгеновия поток на
Слънцето е на ниво приблизително B4. На слънчевия диск има 5 групи
петна, като всичките са в южното полукълбо. Освен известните вече групи
1784, 1785 и 1787 се появиха и нови две с номера 1789 и 1790. И днес
най-голяма си остава групата 1785. Тя запазва своя магнитен клас "бетагама-делта", но вече има признаци за известно "свиване". Тя загуби около
15% от площта си и около 1/4 от общия брой петна спрямо събота. В
момента заема около 600 милионни части от слънчевия диск и съдържа към
30 петна. Намира се почти на видимия централен меридиан на Слънцето,
така че всяко евентуално изригване от нея днес със средна или голяма
мощност би било геоефективно. Боулдърското число е 112. Волфовото
число по наша груба оценка е около 80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е
126. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
310-320 км/с.
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Югоизточният квадрант на слънчевия диск
на 7 юли 2013г (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 юли) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 55% на ден, а от мощния клас X е по 10% на ден.
Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е средно по около 5% за датите
8, 9 и 10 юли. Очакваните стойности на радиоиндекса F10.7 са съответно
130 за утре и 135 за 10 юли.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Геомагнитната активност от по-предното денонощие обаче стана
причина за аврорална активност в районите, разположени в полярните
области на Земята или в непосредсвено съседство с тях. Заснети са много
северни полярни сияния (Aurora Borealis), както и сияния на средни
ширини (Mid Latitude Aurora) (виж). Потокът на слънчевите протони с
енергия равна или по-голяма от 10 MeV (СЕЧ) беше в рамките на
обичайния фон.
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Сияние над Квебек (Канада)- снимка на Доминик Катин
(solarham.net)
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна за
днес, а на 10 юли ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 20% за днес и утре и около
15% за 10 юли. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за днес и утре е около 10%, а за 10 юли е 5%. Има ниска вероятност за
радиационна буря в рамките на 3-дневната прогноза, свързана с
евентуално протонно (СЕЧ) изригване и покачване на потока на слънчеви
протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV, измерван на
геостационарна орбита.

Слаби изригвания. Геомагнитни
смущения (суббури)
07 юли/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Огромният
активен район на групите петна 1785, 1787 и 1788 продължи да генерира
слаби изригвания от клас C. Слънчевият рентгенов поток през последните 3
часа е приблизително постоянен около нивото B4. На видимата откъм Земята
страна на Слънцето има 4 групи петна (1784, 1785, 1787, 1788). Всички са
в южното полукълбо. Групата 1785 не е нарастнала повече по площ през
последното денонощие и в момента е около 650- 700 милионни части от
площта на слънчевия диск. Съдържа над 40 петна. Магнитният й клас е
"бета-гама- делта". Групата 1787 е около 140 милионни части от слънчевия
диск, а магнитният й клас е "бета-гама". Боулдърското число е 115. По
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наша оценка Волфовото число е около 75-80. Радиоиндексът F10.7 e 134.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 330 км/с.

Районът на групата петна 1785-1787-1788
вчера, 6 юли 2013 г ( SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 юли) слънчевата активност ще
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е средно
по 55% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по около 10%
на ден. Засега вероятността за протонно (СЕЧ) изригване се приема за
пренебрежима. Утре слънчевият радиоиндекс F10.7 се очаква да се покачи
до 140, а на 9 юли да достигне 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. 3-часовият Kp- индекс беше 4 (геомагнитна суббуря) в
продължение на 12 часа вчера между 6 и 18 часа българско време и след
известно успокояване геомагнитната суббуря се възобнови тази нощ между 0
и 6 часа българско време. Според данните от Панагюрище геомагнитната
суббуря на България вчера е била между 9 и 15 часа българско време.
През последните три часа геомагнитната обстановка е отново спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=> 10 MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 9 юли - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 25% за днес и по 20% за утре и на 9 юли.
Вероятността за малка геомагнитна буря е около 10% за целия тридневен
преиод на прогнозата. Радиационната обстановка , свързана със СЕЧпотока на геостационарна орбита засега се очаква да остане спокойна за
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7, 8 и 9 юли.

Мощен център на петнообразуване в
южното полукълбо на Слънцето

06 юли/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше голям
брой изригвания от мощностен клас C с източник активната област,
обхващаща групите петна 1785, 1787 и новата 1788. Тя е разположена южно
от слънчевия екватор. Рентгеновият поток на Слънцето през последните
часове е около B8. На слънчевия диск се виждат 4 групи петна, както
казахме всичките в южното полукълбо. Това са групите 1784, 1785, 1787 и
1788. Групата петна 1785 е с магнитен клас "бета-гама-делта". През
последното денонощие тя продължи да расте и вече надхвърля 700 милионни
части от слънчевия диск. Втората голяма група петна е нейният
непосредствен съсед, чийто номмер е 1787. Тя е от магнитен клас "бетагама". Заедно с нововъзникналата 1788 те образуват огромен активен
район, в който е съсредоточена практически цялата наблюдавана активност
на Слънцето в момента . През следващите дни тази област ще се
приближава и ще бъде около видимия централен меридиан ан Слънцето. Ето
защо всяка по-мощна прояна на активност от нея ще бъде геоефективна.
Боулдърското число е 113. По наша груба оценка Волфовото число е около
75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 141. Скоростта ан слънчевия вятър в
околностите на Земята е 350-360 км/с.
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Сложната магнитна структура и голямата площ
на района на групите петна 1785-1787-1788 е
в състояние във всеки момент да генерира
изригване със средна или голяма мощност.
( 5-6 юли 2013 г / SDO; solarham.net)
Днес, както и на 7 и 8 юли слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от клас M е средно по 55% на ден, а
вероятността за изригване от мощния клас X е по 10% на ден. Вероятността
за протонно (СЕЧ) изригване засега се приема за пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 ще бъде 135, а на 8 юли ще е около 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка е смутена през последните 24
часа. Има значителна аврорална активност, включително и сияния на средни
ширини (MLA- Mid Latitude Aurora). Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=> 10 MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
на 8 юли - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 25%, а за 8 юли тя е около
20%. За цялата 3-дневна прогноза вероятността за малка геомагнитна буря
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на средни ширини е по 10% на ден. Тъй като обаче вероятността за
геоефективно М и дори за X-изригване е значителна, то е възможно
прогнозата за 8 юли да претърпи промяна към по-високо ниво на
геомагнитна активност. Радиационната обстановка , свързана със СЕЧпотока на геостационарна орбита засега се очаква да остане спокойна.

В центъра на вниманието -групите
петна 1785 и 1787

05 юли/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от C- изригвания. Между тях по-забележителни бяпа две последователни с
мощност C5- C6, които станаха през интервал по-малко от един час снощи
между 21 и 22ч българско време. Главният източник на активност през
последното денонощие е районът на групите петна с номера 1785 и 1787.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B9-C1 през последните часове.
На видимата откъм Земята страна на Слънцето има 4 регистрирани групи
петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите
петна 1784, 1785 и 1787. В северното полукълбо е само единичното петно
1781. Групата петна 1785 съдържа над 40 петна и има площ над 600
милионни части от слънчевия диск. Нейният магнитен клас е вече "бетагама-делта" и има потенциал не само за клас M, но също и за X-клас
изригвания. Групата 1787 е от магнитен клас "бета-гама" и е потенциален
източник на изригвания от клас M. Районът на двете групи петна е вече в
геоефективна позиция.
Боулдърското число е 109. По наша оценка Волфовото число е около 75-80.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 се повиши с около 10% спрямо вчера и днес е
138. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
360-370 км/с.
Днес, както и на 6 и 7 юли слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от клас M е 40% за всеки един от
трите дни, а за мощния клас X тя е по около 10% на ден. Вероятността за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще
бъде около 140, а на 7 юли ще спадне до 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изтеклото денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре между спокойна и смутена, а на 7 юли ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%, за утре е 25%, а за
7 юли е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 20%, за утре е 10%, а за 7 юли е 5%. Радиационната обстановка,
чийто показател е СЕЧ-потока на геостационарна орбита, ще остане
спокойна.
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Групата петна 1785: Нараства
вероятността за изригвания със средна и
голяма мощност
04 юли/08ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
сутринта (10ч08мин бълг.време) новоизгряващата група петна 1787 генерира
изригване със средна мощност (M1.5), което беше съпроводено с
радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална маса. Последва серия
от C- изригвания, измежду които и едно с мощност ~ C8 през тази нощ
около 03ч00мин бълг.време. Нивото на слънчевия рентгенов поток през
последните часове е около нивото B8. На слънчевия диск има 6 групи
петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите
петна 1784,1785, 1786 и 1787. На север от екватора са 1781 и 1783.
Групата петна 1785 продължи да нараства по площ и да усложнява
магнитната си структура. В момента тя е около 600 милионни части от
слънчевия диск и е от магнитен клас "бета-гама". Представлява сериозен
потенциален източник за изригвания ат клас M и значителен- за клас X.
Боулдърското число е 94. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 350 км/с.

Групите петна 1785 и 1787 рано сутринта
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на 4 юли 2013г (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 юли) слънчевата активност ще
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 40%
на ден, а за клас X - по 10% на ден. Засега вероятността за протонно
(СЕЧ) изригване се приема за пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 5 и 6
юли ще бъде около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие.
Потокът на слънчевите протони с енергия, равна и по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ) беше в пределите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, утремежду спокойна и малка геомагнитна буря, а на 6 юли - между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес
е 15%, за утре е 40%, а за 6 юли тя е 25%. Вероятността за малка
геомагнитан буря за утре е 20%, а за 6 юли е 10%. Засега не се очаква
радиационна буря.

03 юли/15ч30мин:

Изригване със средна мощност

В 10ч08мин българско време новата активна област, която получи номер
1787 генерира изригване с мощностен показател M1.5. Явлението бе
съпътствано от радиоизбухване от II тип, което е индикатор за изхвърляне
на коронална маса. Позицията на активния център в момента не е
геоефективна и поради това е почти сигурно, че плазменият облак ще
подмине Земята.
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М1.5- изригване от групата петна 1787 в 10ч08м
на 3 юли 2013г; (SDO; solarham.net)

03 юли/09ч15мин:

Слънцето се активизира

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
C- изригвания. Двете най-мощни измежду тях бяха с бал C7.1 и C7.2
съответно вчера вечерта в 20ч49мин и през нощта в 02ч58мин. бълг.
време. Техни източници бяха новоизгрялата на югоизточния край на
слънчевия диск група 1785 и непосредствено намираща до нея нова,
неразкрита за земния наблюдател до момента активна област. Ново
изригване с мощност приблизително C5.5 стана тази сутрин около 06ч40мин
бълг.време. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B6. На видимия
диск на Слънцето в момента се виждат 7 групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1777
(залязваща), 1780, 1784 и новоизгряващата 1785. На север от екватора са
групите 1781 и 1783. През следващите дни районът около групата 1785 ще
бъде интересен за следене в предвид на повишената активност от него
през последните 12 часа. Той постепенно ще се обръща все повече към
Земята и поради това неговата потенциална геоефективност ще нараства.
Боулдърското число е 101. По наша груба оценка Волфовото число е около
85. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 114. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 370 км/с.
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Районът около групата петна 1785 на
3 юли 2013г (SDO; solarham.net)
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър от 0ч
българско време, днес и утре слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от клас M е около 10% за всеки един от двата
дни. На 5 юли слънчевата активност ще бъде много ниска, а вероятността
за M- изригване ще бъде едва 5%.
Според нас и през трите дни (3, 4 и 5 юли) слънчевата активност ще бъде
ниска. Вероятността за M- изригване и през трите дни ще е равна или
по-голяма от 10%. Основание за подобна прогноза е активизацията на
Слънцето през последните часове, свързана с района около новоизгряващата
група 1785.
Вероятността за изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване
е пренебрежима за периода 3-5 юли. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
бъде 115, а на 5 юли - около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре поради влияние на
коронална дупка в геоефективна позиция геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена, а на 5 юли ще бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за
утре е 20%, а зя 5 юли тя е 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за 5 юли е 30%.
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Мощно избухване на протуберанс +
изхвърляне на коронална маса
02 юли/ 09ч15мив:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше от клас ~C1.5 около 18ч15мин бълг.време в района на
новата група 1785, близо до югоизточния край на слънчевия диск. През
последните часове рентгеновия поток на Слънцето е около нивото B5- B6.
Мощно избухване на протуберанс, съпроводено с изхвърляне на коронална
маса тази сутрин около 04ч30 мин. българско време беше регистрирано от
спътника SDO. Съпровождащото изхвърляне на коронална маса пък беше
"уловено" от коронографа LASCO/C3 на спътника SOHO.

Вляво: избухване на протуберанс (SDO; solarham.net)
Вдясно: Съпровождащо изхвърляне на коронална маса
около 04ч30мин бълг.време на 2 юли 2012г(SOHO- LASCO/C3)
На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването
в южното полукълбо. Там са 5 групи петна: 1777, 1778, 1780, 1784 и 1785.
В северното полукълбо са групите 1781 и 1783. Боулдърското число е 102.
Съответното Волфово число е по наша груба оценка около 80-85. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 108. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е около 460 км/с.
Днес и през следващите два дни (3 и 4 юли) слънчевата активност ще бъде
предимно ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по 10% на
ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 3 и 4 юли ще бъде
около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВТОСТ
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Геомагнитната обстановка през изтеклото денонощие беше спокойна както в
среднопланетарен мащаб, така и над България. Потокът на слънчеви
протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше
в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 4 юли ще е
между спокойна и смутена поради очакван ефект от слънчева коронална
дупка в геоефективна позиция. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 5%, а на 4 юли тя ще е около 20%. Не
се очаква активизиране на радиационната обстановка, свързана с повишение
на СЕЧ- потока на геостационарна орбита.

01 юли/08ч45мин:

Спокойни условия

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване (C2) стана вчера привечер около 18ч20мин бълг.време в района
на групата петна 1780. Слънчевият рентгенов поток варира много слабо
около нивото B3.5. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна
1777, 1778, 1780 и 1782. На север от екватора са групите 1781 и
новоизгряващата 1783. От магнитен клас "бета-гама" са групите 1780 и
1781. Боулдърското число е 85. По наша груба оценка Волфовото число е
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 103. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е около 530 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (1,2 и 3 юли) слънчевата активност ще
бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от клас М е средно по 10%
за всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7
утре ще бъде ~ 110, а на 3 юли леко ще спадне до 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и на 3 юли геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена, а утре ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес и на 3 юли е 15%, а да утре е 5%. Не се очаква
промяна на радиационната обстановка по отношение на СЕЧ- потока на
геостационарна орбита и тя ще остане спокойна.

Вероятността за геомагнитна буря
остава значителна

30 юни/09ч30мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
C- изригване (C1.1) беше в 18ч09мин бълг.време района на групата петна
1781 в северното полукълбо на Слънцето. Рентгеновият поток през
последните часове е приблизително около нивото B3, като от време на
време се повишава за кратко в резултат на слаби B- изригвания. На
слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В северното полукълбо са групите
1779 и 1781. В южното полукълбо са 1777, 1778 и 1782. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Най-динамична и с най сложна
магнитна конфигурация ("бета-гама") обаче е групата 1781. Боулдърското
число е 67. По наша груба оценка Волфовото число е около 60.
Радиоиндексът F10.7 e 100. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 530-540 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 юни, 1 и 2 юли) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от средния мощностен клас M е по 15% за всеки един от трите дни.
Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Очакваната стойност на радиоиндекса F10.7 за
утре е 110, а за 2 юли е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие имаше планетарна геомагнитна буря, която
достигна бал G3 (Kp=7) между 6 и 9 часа вчера сутринта българско време.
Същата продължи още шест часа, а впоследствие Kp- индексът спадна до
смутени и спокойни нива. Имаше мощна аворална активност не само на
високи, но също и на средни ширини. Красиво сияние е заснето от Мат
Мелник в района на гр. Едмънтън (провинция Алберта, Канада). Потокът от
слънчеви протони с висока енергия (E=> 10 MeV; СЕЧ)на геостационарна
орбита варираше съвсем слабо и в близост до фоновите стойности.
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Сияние (Aurora Borealis) заснето в района на
гр. Едмънтън (Канада) от Мат Мелник през нощта
на 29 юни 2013г около 2ч местно време.
(solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна,
включително до нива на малка геомагнитна буря (Kp=5; G1). Утре ще остане
между спокойна и активна, а на 2 юли се очаква да бъде спокойна.
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Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за
убрежима. Радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на
геостационарна орбита ще остане спокойна.

29 юни/11ч00мин:

Геомагнитна буря и над България

Според публикуваните последни данни от геомагнитната обсерватория в
Панагюрище местният K- индекс е достигнал бал 5 в 3-часовия интервал
между 6 и 9 часа българско време тази сутрин. Този бал съответства на
малка геомагнитна буря.

29 юни/09ч15мин:

Мощна геомагнитна буря (Kp=7)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше с бал ~C1.5-C1.6. То стана късно следобед вчера около 18ч
българско време. През последните няколко часа слънчевият рентгенов поток
е около нивото B2. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1777,
1778 и 1780. На север от екватора са групите 1779 и новата 1781.
Боулдърското число е 83, а по наша груба оценка Волфовото число е около
60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 101. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 юни- 1 юли) се очаква слънчевата
активност да бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от клас M е средно по 15% за датите 29 юни, 30 юни и 1 юли.
Вероятността за изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс на 30 юни и 1 юли ще бъде около
110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна. Получи
се комбиниран ефект от влияние на високоскоростен поток в слънчевия
вятър, причинен от коронална дупка в геоефективна позиция и слабо
изхвърляне на коронална маса, което достигна до Земята. В резултат на
това среднопланетарният 3-часов геомагнитен Kp- индекс между 0 и 3 часа
през нощта българско време достигва бал 5 (слаба геомагнитан буря, G1),
между 3 и 6 часа се повиши на 6, а през последните три часа, т.е. между
6 и 9 часа българско време достигна бал 7 (мощна геомагнитна буря, бал
G3). Има съобщения за мощна аврорална активност, включително и за
наблюдавани сияния на средни ширини (MLA - Мid Latitude Aurora)
Стойността на местния K- индекс в Панагюрище между 0 и 3часа българско
време е бил 5 (малка буря), но след това е спаднал и по последни данни
геомагнитната обстановка над България е спокойна. През последните 24
часа данните от геостационарния спътник GOES-13 показват слаби вариации
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на потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV ; СЕЧ),
които са леко над обичайния фон.
Мощната геомагнитна буря (Kp=7) е природно явление, което оказва
сериозно влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура. Тя може да се окаже причина за различни технологични
аварии (смущения в работата на навигационните системи на спътници,
самолети и кораби), аварии в електропреносната мрежа. Увеличава
се
вероятността за прояви на индивидуално и масово агресивно поведение,
както и вероятността за пътно-транспортни произшествия. Зачестяват
случаите на безпокойство, безсъние и употреба на лекарства с
успокоително и психотропно действие. Увеличава се вероятността за
инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
От друга страна геомагнитните бури оказват стимулиращ ефект върху хората
с творчески професии - учени, писатели, художници, музиканти и др.
Създават се предпоставки за активизиране на метеорологичните процеси на
средни ширини в интервал от няколко дни до един месец след геомагнитната
буря.
Очаква се днес активните условия да се запазят и през следващите часове.
За утре и на 1 юли геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е
10%, а на 1 юли е 15%. Не се очаква съществено покачване на потока на
слънчевите протони с висока енергия (СЕЧ) на геостационална орбита и
поради това радиационната обстановка ще бъде спокойна.

Областта 1777 се активизира.
Геомагнитна суббуря
28 юни/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска.
Най-интересните събития са две C-изригвания, които станаха призори,
съответно около 04ч50мин и 06ч40мин бълг.време в района на групата петна
1777. Първото от тях е с мощност C4.4, а второто е ~ C7. Регистрирано е
изхвърляне на коронална маса във връзка с първото събитие. Траекторията
на плазмения облак обаче изглежда е ориентирана доста на юг от
плоскостта на земната орбита, така че е малко вероятно това явление да е
геоефективно. Рентгеновия поток на Слънцето в момента е около B2.5. На
слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите петна 1775 (залязваща), 1777, 1778 и 1780. В
северното полукълбо е само групата 1779. Групата петна 1778 е от
магнитен клас "бета-гама" и е най-сериозният потенциален източник за
изригвания от клас M за днешния ден. Боулдърското число е 71, а
Волфовото число по наша груба оценка е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 100. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 400 км/с.
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Слънчево C4.4- изригване рано сутринта приблизително
между 4ч30мин и 4ч45мин бълг.време на 28 юни 2013г.
Лявото изображение показва района на активната област
1777 непосредствено преди изригването, а дясната - по
време на същото. (SDO;solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 юни) се очаква слънчевата
активност да бъде между много ниска и ниска. Верояятността за изригване
от клас M е средно по 10% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Утре (29 юни) радиоиндексът F10.7 ще бъде 105, а на 30 юни
ще се покачи до около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Под влияние на висоокоскоростен поток в слънчевия вятър с източник
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция през изминалото
денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше смутена.
Сутринта между 3 и 6ч българско време 3-часовият планетарен Kp- индекс
достигна бал 4 (геомагнитно смущение (суббуря) ). Над България обаче
геомагнитната обстановка остана спокойна. Потокът на слънчевите протони
с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около
обичайния фон.
За днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
активна (вкл. до малка геомагнитна буря). Утре тя ще бъде между спокойна
и смутена, а на 30 юни ще бъде спокойна. Вероятността за малка
геомагнитна буря (K=5)е 20% за днес. За утре вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 15%, а на 30 юни тя е само 5%. СЕЧ-потокът
на геостационарна орбита се очаква през трите дни да остане на
околофонови нива и във връзка с това радиационната обстановка да бъде
спокойна.
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Ниска слънчева активност. Очаква
се активна геомагнитна обстановка днес и утре
27 юни/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше две
изригвания от клас С, като второто стана призори, около 4ч30мин.
българско време. Слънчевият рентгенов поток през последните няколко часа
е около нивото B3. На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите
1775(залязваща), 1777, 1778 и новата 1780. В северното полукълбо е
единствено групата 1779. Боулдърското число е 77, а съответното Волфово
число е по наша груба оценка около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е
107. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
380-390 км/с.

Короналната дупка близо до центъра на слънчевия
диск- изображение в рентгеновия диапазон на 27
юни 2013г (GOES-15).
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Днес слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за
изригване от клас M е 15%. На 28 и 29 юни активността на Слънцето ще
бъде много ниска, а вероятността за M- изригване през тези два дни ще е
около 10%. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима в рамките на 3-дневната
прогноза. Утре и на 29 юни радиоиндексът F10.7 ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита спадна вече почти до нивото на обичайния фон.
За днес и утре (28 юни)във връзка с голяма слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция се очаква геомагнитната обстановка да бъде между
спокойна и активна, а на 29 юни да бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитин смущения на средни ширини за днес е 30%, за
утре е 35%, а за 29 юни е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 10%, за утре е 20%, а за 29 юни тя е 5%. Очаква
се СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да бъде бъде в пределите на фона
и поради това радиационната обстановка да бъде спокойна.

Голяма коронална дупка в
геоефективна позиция
26 юни/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
изригване от клас C1.5, чийто пик беше през нощта около 02ч00мин.
бълг.време. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около
ниво B4. На снимките от GOES-15 в рентгеновата и SDO в ултравиолетовата
област ясно се вижда голяма коронална дупка, разположена основно около
центъра на слънчевия диск. Тя е в геоефективна позиция. Тази коронална
дупка ще бъде важен фактор за "космическото време" в рамките на
3-дневната прогноза (виж по-долу). На обърнатата към Земята страна на
Слънцето се виждат 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите 1774, 1775, 1777 и 1778. В северното полукълбо
е единствено малката нова група 1779. Боулдърското число е 91. По наша
груба оценка Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс е 109.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително
460-470 км/с.
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Коронална дурка в центъра на слънчевия диск на
26 юни 2013г- вляво в рентгенови лъчи (снимка GOES-15);
вдясно - в УВ лъчи (снимка SDO/ solarham.net)
Днес и утре (27 юни) слънчевата активност ще бъде ниска, а на 28
е много ниска. Вероятността за изригване от клас M за днес е 20%,
утре е 15%, а за 28 юни е 10%. Вероятността за мощно изригване от
за днес е 5%, а за 27 и 28 юни е около и под 1%. Вероятността за
протонно (СЕЧ) изригване е 5% за днес и е пренебрежима за 27 и 28

юни ще
за
клас X
юни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия (E=> 10MeV; СЕЧ) остана
завишен, но много под прага за слаба радиационна буря.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Утре и
на 28 юни под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция
тя ще бъде между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 10%, за утре е 35%, а за 28 юни тя е 30%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
пренебрежима, но за утре е 20%, а за 28 юни е 10%. Слаба вероятност за
радиационна буря, свързана с евентуално повишение на СЕЧ- потока на
геостационарна орбита има днес. Утре и на 28 юни вероятността за
радиационна буря е пренебрежима.

Значителна вероятност за протонно
(СЕЧ) изригване

25 юни/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания от клас C, включително и едно, което почти достигна средна
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мощност (C9.9). Неговият пик беше около 14ч32мин бълг.време, а източник
- групата петна 1778. Слънчевият рентгенов поток през последните часове
е почти постоянен и е около нивото B4. Откъм видимата от Земята страна
на Слънцето има 6 групи петна. От тях само групата с номер 1776
(залязваща) е в северното полукълбо. Останалите групи (1772, 1774,1775,
1777 и 1778) са на юг от екватора. Най-голяма по площ е групата петна
1775 - около 200 милионни части от слънчевия диск. Тя е от магнитен клас
"бета-гама" и има потенциал за изригвания както от клас М, така и от
клас X (виж "картата на риска" за 25 юни). Боулдърското число е 82, а
съответното Волфово число е около 75. Слънчевият радиоиндекс е 121.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 520-530
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 юни) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за M - изригване ще намалява, тъй като
основните потенциални активни центрове ще залязват откъм западния край
на слънчевия диск. Тя е 30% за днес, 20% за утре и 10% за 27 юни.
Вероятността за изригване от клас X е 5% за днес и утре, и около и под
1% на 27 юни. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е значителна. В
случая тя се оказва "привързана" към потенциалните източници на
изригвания от рентгенов клас M и е 30% за днес, 20% за утре и 10% за 27
юни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 115, а на 27 юни ще бъде
110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена,
включително и над България.Среднопланетарният 3-часов Kp- индекс и
местният K-индекс в Панагюрище снощи между 21 и 24ч българско време
бяяха равни на 4. Потокът на слънчеви протони с висока енергия (E=> 10
MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита остана завишен, но вече под прага на
радиационна буря.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 27 юни ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 15%, за утре е 10%, а за 27 юни е
30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и
утре е пренебрежима, а за 27 юни е 10%. В предвид на значителната
вероятност за слънчеви протонни (СЕЧ) изригвания, в рамките на
3-дневната прогноза е възможна радиационна буря.

24 юни/08ч00мин:

Импулсно M-изригване. Радиационна

буря (S1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Около
23ч56мин снощи имаше импулсно M2.9- изригване с източник групата петна
1778. Подобни кратки изригвания обикновено не са съпроводени с
изхвърляния на коронална маса. Слънчевият рентгенов поток през
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последните 2-3 часа плавно нараства и в момента е около нивото B8. На
слънчевия диск се виждат 8 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо.Там са групите 1770, 1772, 1774,
1775, 1777 и 1778. Северно от екватора са 1773 и 1776. Групите 1775 и
1776 са от магнитен клас "бета-гама" като 1775 освен за изригване от
клас M има и слаб потенциал за изригване от клас X. Боулдърското число е
118, а съответното Волфово число по наша груба оценка е около 95.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 128. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 530 км/с.

Импулсно M2.9- изригване в 23ч56мин
бълг.време на 23 юни 2013г.
(SDO/ solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (24 25 и 26 юни) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за M- изригване ше намалява от 40% за днес,
на 30% за утре и 20% за 26 юни. Вероятността за изригване от клас X се
запазва на 5% средно за ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е
около и под 1%. Стойността на радиоиндекса F10.7 утре и на 26 юни ще
бъде около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше
смутена, но над България беше спокойна. Снощи около полунощ българско
време потокът на слънчевите протони с енергия равна и по-голяма от 10
MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита достигна и леко превиши прага за
слаба радиационна буря (бал S1). Бурята продължава и в момента.
Явлението е следствие от слънчевото M-изригване на 21 юни.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 26 юни - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 30%, за утре е 20%, а за 26 юни е
10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
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10%, за утре е 5%, а за 26 юни е пренебрежима. Вероятността за
радиационна буря за утре е 40%, а за 26 юни е 20%.

23 юни/08ч15мин:

Планетарна

геомагнитна суббуря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-силното
изригване беше от клас C1.6-C1.7, а неговият пик беше около 21ч
българско време. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B5. На
слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо, където са групите 1770, 1772,
1774, 1775, 1777 и 1778. В северното полукълбо са 1773 и 1776. Групите
1772, 1775 и 1776 са от магнитен клас "бета-гама" и са значителни
потенциални източници на изригвания от клас M, а 1775 има и слаб
потенциал за изригване от клас X (виж "картата на риска" за 23 юни).
Боулдърското число е 135, а съответното му Волфово число по наша
предварителна оценка е около 100. Радиоиндексът F10.7 e 133. Скоростта
на слънчевияя вятър в околностите на Земята е около 650-700 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 юни)слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за M-изригване е по 40% за всяка една от
тези дати. Съответната вероятност за мощно изригване от клас X е 5%.
Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване e пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 25 юни ще бъде около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
3-часовият планетарен Kp-индекс достигна между 3 и 6ч сутринта българско
време отново за четвърти път през последните 48 часа стойност 4,
съответстваща на геомагнитна суббуря. Над България геомагнитната
обстановкка остана спокойна. Вече близо две денонощия след M-изригването
от 21 юни потокът на слънчевите протони с енергия равна и по-голяма от
10 MeV на геостационарна орбита е завишен, но засега остава под нивото
на слаба радиационна буря (S1).
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде между смутена
и активна, а на 25 юни да бъде между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, за утре е 35%, а
за 25 юни е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини
за днес и на 25 юни е 5%, а за утре е 15%. За днес и утре има малка
вероятност (около 10%) СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да надхвърли
праговото ниво на слаба радиационна буря (бал S1).

СЕЧ-потокът нарастна, но не се
достигна до радиационна буря

22 юни/07ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше от клас C3, а неговият пик бе вчера около 9ч30мин
сутринта българско време. През последните часове слънчевият рентгенов
поток показва тенденция на лек спад и в момента е около ниво B4-B5. На
слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1770, 1772, 1774, 1775 и 1777. В северното полукълбо са групите 1773 и
1776. Според Центъра за прогноза на космическото време в Боулдър групите
1772 и 1775 са с най-висок потенциал за изригвания. Основание за това
са тяхната сложна структура и магнитни класове - "бета-гама" на 1772 и
"бета-делта" на 1775. От друга страна обаче наблюденията от последните
дни фактически показват, че не те, а групата 1777 беше източник на
няколко значителни явления през последната седмица, включително и
вчерашното M- изригване. Ето защо по наше мнение тази група не бива да
"се изключва от сметката". Много е възможно до полунощ днес тя отново да
напомни за себе си с ново изригване от средна мощност.
Боулдърското число е 128. По наша предварителна оценка на него
съответства Волфово число около 90-95. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
133. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 570
км/с.
Днес, както и на 23 и 24 юни слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за M- изригване е средно по 30% за всеки един от
посочените дни. Съответната вероятност за изригване от клас X е 5%, а за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс утре и
на 24 юни ще бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше
смутена, но над България беше спокойна. Спътникът GOES-13 регистрира на
геостационарна орбита покачване на потока на слънчевите протони с
енергия равна и по-голяма от 10 MeV(СЕЧ), който достигна максимум малко
след полунощ българско време. То беше резултат от M-изригването от вчера
сутринта, с което бе свързано и протонно изригване. Потокът обаче не
достигна до нива на радиационна буря.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна, утремежду спокойна и смутена, а на 24 юни ще бъде спокойна. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%, а за малка
геомагнитна буря е 5%. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за 24 юни е 10%. В рамките на 3-дневната прогноза не се очаква
радиационна буря, свързана със слънчеви енергетични частици (СЕЧ).

Новата група петна под номер 1777
се появи на източния лимб с M- изригване
21 юни/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Новата
група 1777, чиято активност следихме от няколко дни откъм обратната
страна на Слънцето, се появи на източния лимб и почти веднага генерира
изригване със средна мощност (M2.9)(видео). Изригването е съпроводено от
почти пълен набор съпровождащи явления- "ten-flare" радиоизбухване
(около дължина на вълната 2695 MHz, опасно за радиотехническите
устройства, работещи в гигахерцовия диапазон), радиоизбухване от IV тип,
съпровождащо изхвърляне на коронална маса и енергетични заредени частици
(СЕЧ). Регистрираното от коронографа LASCO/C2 на спътника SOHO
изхвърляне на коронална маса ще подмине Земята, тъй като позицията на
групата петна 1777 все още не е геоефективна. Рентгеновият поток на
Слънцето в момента е около нивото C2, тъй като е свързан със стихващия
ефект от изригването, но след около час-час и половина ще се установи
около B7 (ако междувременно няма ново изригване).

M2.9-изригване в 06ч15мин бълг.време на
21 юни 2013г (снимка SDO; solarham.net)
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Изхвърляне на коронална маса (отляво наСлънцето)
на 21 юни 2013г в 06ч12мин бълг.време
(SOHO- LASCO/C2)
На слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1770, 1772, 1774,
1775 и изгряващата 1777. В северното полукълбо са 1773 и 1776.
Най-голяма по площ и с най-голям потенциал за изригвания засега е
групата петна 1775, която е от магнитен клас "бета-делта". Боулдърското
число е 128. Волфовото число по наша груба оценка е около 90.
Радиоиндексът F10.7 е 126. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е приблизително 450 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 юни) слънчевата активност
ще е предимно ниска. Вероятността за M-изригване обаче е значителна- по
около 30% за всеки един от трите дни според Цевнъра за прогнози на
космическото време в Боулдър от 0ч бълг.време тази нощ. Вероятността за
изригване от клас X е около 5%. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване
е пренебрежима според прогнозата, но изглежда, че то вече е факт. През
следващите часове е възможно покачване на потока на слънчевите протони с
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енергии около или по-голяма от 10 MeV на геостационарна орбита.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 23 юни се очаква да бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. На два пъти през последните 12 часа 3-часовият среднопланетарен
Kp- индекс достигна бал 4, което съответства на геомагнитна суббуря.
Явлението бе свързано с голяма слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция. Над България обаче геомагнитната обстановка остана спокойна.
През денонощието потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
MeV; СЕЧ) остана в рамките на обичайния фон.
За днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между смутена и малка
геомагнитна буря, утре да е между споокйна и активна, а на 23 юни между спокойна и смутена. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини (K=5) за днес е 25%. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 30%, а за малка геомагнитна буря е
10%. Тези вероятности за 23 юни са съответно 20% и 5%. Като се има
предвид станалото тази сутрин M-изригване с радиоизбухване от IV тип е
възможно покачване на СЕЧ-потока на геостационарна орбита през
следващите часове. Във връзка с това има и минимална вероятност за
радиационна буря през днешния ден.

Значителна вероятност за
изригване със средна мощност
20 юни/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване е с бал C8.4, а неговият пик беше вчера около обяд в 12ч54мин.
бълг.време. Негов източник беше активната област, която се намира на
около 15 градуса южна ширина и близо до югоизточния лимб. Същата през
последните няколко дни беше източник на значителна активност откъм
невидимата от Земята страна на Слънцето . Регистрирано е и изхвърляне
на коронална маса, но плазменият облак при своето движение би трябвало
да подмине Земята силно встрани. Рентгеновият поток през последните
часове е около нивото B4. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи
петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите
петна 1770, 1772, 1774 и 1775. В северното полукълбо са групите 1773 и
1776. Групата 1775 възстанови магнитния си клас "бета-делта", а площта й
е около 400 милионни части от слънчевия диск. Тя е значителен
потенциален източник на изригвания със средна мощност (клас M) и в
по-малка степен за мощния клас X. Боулдърското число е 126. Съответното
Волфово число по наша груба оценка е около 80-85. Радиоиндексът F10.7 e
123. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 310
км/с.

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

188 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

C8.4- изригване на източния край на слънчевия
диск на 19 юни 2013г (снимка SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 юни) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M обаче расте и вече е
по 30% за всяка една от посочените дати. Вероятността за мощно
изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ)
засега се приема за пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще
нарастне през следващите два дни и утре ще бъде около 130, а на 22 юни
ще достигне 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на фона.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, а
за утре е 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за днес е 5%, а за утре е 20%. На 22 юни се очаква успокояване на
геомагнитната обстановка. За този ден вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 30%, а за малка буря е 10%. Радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ- потока ще остане спокойна.

19 юни/09ч45мин:

Ниска слънчева активност
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания от мощностен клас C, главно в района на групата петна 1775.
Последното от тях с мощност C2 достигна пика си тази сутрин около 04ч
българско време. Слънчевият рентгетов поток през последните часове е
приблизително около нивото B5. На слънчевия диск има 6 групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1770,
1772, 1774 и 1775. Северно от екватора са двете групи 1773 и новата
1776. Най-голяма в момента е групата 1775, чиято площ надхвърля 400
милионни части от слънчевия диск. Всички групи са от магнитни класове
"алфа" и "бета". С интерес очакваме появата на новоизгряващата активна
област на югоизточния край на слънчевия диск. Както е известно от
предишните ни бюлетини, през последните две денононщия тя генерира две
мощни изхвърляния на коронална маса (най-вероятно съпровождащи
изригвания със средна или голяма мощност). Боулдърското число е 120. По
наша груба оценка Волфовото число е около 80-85. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 125. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 300 км/с.

Избухване на протуберанс край югозападния
лимб около 6ч бълг. време на 19 юни 2013г
(снимка от SDO); solarham.net
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 юни) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по
25% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас
X е около 5% на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване е около и под 1%.
Радиоиндексът F10.7 ще бъде около 125 през следващите два дни (20 и 21
юни).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV
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(СЕЧ) на геостационарна орбита беше в пределите на обичайния фон.
Днес, както и утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде спокойна.
Активизиране на земното магнитно поле се очаква да има на 21 юни.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е
10%, а на 21 юни е 20%. СЕЧ- потокът на геостационарна орбита се очаква
да бъде в пределите на обичайния фон и поради това и радиационната
обстановка ще бъде спокойна.

Вероятността за изригвания със
средна и голяма мощност нараства

18 юни/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Продължително
изригване с мощност C3.5 приключи преди по-малко от един час. Според
последното изображение от коронографа LASCO/C2 на борда на спътника SOHO
изглежда, че в момента е в ход голямо изхвърляне на коронална маса.
Негов вероятен източник е активната област зад източния лимб, която
вчера генерира друго изхвърляне на коронална маса. Рентгеновият поток на
Слънцето в момента е около нивото B8. На слънчевия диск се виждат 7
регистрирани групи петна. Петнообразуването е почти изцяло съсредоточено
в южното полукълбо. Там са групите 1768 (залязваща), 1769, 1770, 1771,
1772, 1774 и 1775. На север от екватора е единствено малката група 1773.
През последното денонощие групата 1775 нарастна по площ и се усложни. Тя
вече е от магнитен клас "бета-делта" и е потенциален източник на
изригвания от средния мощностен клас M. Боулдърското число е 110. По
наша груба оценка Волфовото число е около 85-90. Слънчевият радиоиндекс
е 124. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 300 км/с.
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Начална фаза на иззхвърляне на коронална маса на
18 юни в 08ч12мин бълг.време (SOHO- LASCO/C2)
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Районът на групата петна 1775 на 17 юни 2013г
(SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 юни) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване нараства и е по 20%
за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X е
по около 5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 19 и 20 юни ще бъде около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е в пределите на обичайния фон.
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За днес и на 20 юни геомагнитната обстановка се очертава да бъде
спокойна. Слабо активизиране е възможно утре. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за днес и на 20 юни, и
15% за утре. Не се очаква промяна на радиационната обстановка, свързана
със слънчеви евергетични частици (СЕЧ).

Мощно изхвърляне на коронална
маса откъм обратната страна на Слънцето

17 юни/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалотd денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните два часа имаше две продължителни изригвания в диапазона C1.0C1.2. Рентгеновият поток на Слънцето значително се повиши и през
последните часове варира около средно ниво B7. На слънчевия диск се
виждат 8 групи петна. От тях само групата 1773 се намира в северното
полукълбо. Останалите групи - залязващата 1768, както и 1769, 1770,
1771, 1772, 1774 и 1775 са в южното полукълбо. Петнообразуването като
брой на петна и групи и обща площ на петната е концентрирано почти
изцяло в южното полукълбо. Боулдърското число е 104. По наша груба
оценка Волфовото число е около 90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 116.
Скоростта на слънчевия вятър в околността ан Земята е около 300 км/с.
Вчера около 19ч40мин бълг.време коронографът на сондата STEREO- Ahead
регистрира мощно изхвърляне на коронална маса (CME)(на снимката отляво).
Активната област е откъм невидимата от Земята страна на Слънцето, южно
от екватора и на около 15 градуса южно от екватора (на снимката
отдясно). Траекторията на плазмения облак е далеч встрани от посоката
към Земята и явлението няма как да бъде геоефективно. Споменатата област
обаче към средата на тази седмица ще започне да се вижда на източния
край на слънчевия диск, а към събота- неделя ще бъде и в геоефективна
позиция. Ето защо нейното поведение представлява интерес и в момента.

Отляво - изхвърляне на коронална маса, регистрирано от
сондата STEREO-A на 16 юни 2013г. Отдясно: с кръгче е
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оградена областта на явлението (STEREO-A; solarham.net)

С показаното на горното изображение изхвърляне на коронална
маса е свързана и ярката област на лявото изображение от
17ч36 мин бълг.време на тази снимка от коронографа LASCO/C2
на спътника SOHO. За съжаление точно около момента на
CME-явлението липсват изображения от този уред. Както се вижда
на изображението отдясно в 23ч24мин бълг.време ярката област
отсъства, т.е. явлението вече се е случило.
Днес слънчевата активност ще бъде ниска, а на 18 и 19 юни ще бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от клас M за днес е 10%,
а за утре и на 19 юни е 5%. Вероятността за мощно изригване от клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ше бъде около 110, а на 19 юни леко ще спадне и
ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с евергия равна или по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 19 юни ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и утре е по 15%, а за 19 юни е 10%. Покачване на СЕЧпотока на геостационарна орбита не се очаква и радиационната обстановка
в рамките на 3-дневната прогноза ще остане спокойна.

Няколко групи петна с нисък
потенциал за изригване
16 юни/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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Едно изригване през нощта около 03ч българско време с мощностен клас
C1.0 (т.е. отново "на ръба"!) е причината да определим нивото на
слънчевата активност като "ниска", вместо "много ниска". Рентгеновият
поток плавно нараства и през последните няколко часа е около нивото B4.
На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. В южното полукълбо се
е оформила обширна област с петнообразувателна активност, включваща
групите 1769, 1770, 1771, 1772, 1774 и 1775. Независимо от многото групи
и петна вероятността за средно или мощно изригване от целия този район е
ниска, тъй като всички групи са от ниски магнитни класове ("алфа" или
"бета"). Отделно от тях в южното полукълбо, но вече близо до западния
лимб е групата 1768. В северното полукълбо е единствено групата петна
1773. Тя е малка по площ, така че петнообразуването е концентрирано
почти изцяло в южното полукълбо. Боулдърското число е 101, а Волфовото
число по наша груба оценка е около 90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
111. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
330-340 км/с.

Обширна зона на петнообразуване в
южното полукълбо на Слънцето на
15 юни 2013г (снимка SDO; solarham.net)
Днес и утре слънчевата активност ще бъде ниска, а на 18 юни ще е много
ниска. Вероятността за М-изригване за днес и утре е по 5% на ден и тя
се свързва с района на групата петна 1768. Последната ще залезе зад
западния край на слънчевия диск на 18 юни и затова за този ден
вероятността за M- изригване е пренебрежима. Вероятността за мощно
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изригване от клас X и протонно (СЕЧ) е пренебрежима за целия 3-дневен
срок на прогнозата. Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде около 110, а на 18
юни ще е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Над Бълтария обаче вчера преди обяд между 9 и 12ч бълг.време
имаше геомагнитна суббуря. За посочения период геомагнитният К индекс в
Панагюрище достигна 4, но след това спадна до спокойни нива. Потокът на
слънчевите протони с високи енергии (E=>10 MeV ; СЕЧ) беше около
обичайния фон.
Днес и на 18 юни геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а утре (17
юни) - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 10%, а за утре и на 18 юни е 15%. Радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ ще остане спокойна.

Обширна зона на петнообразуване в
южното полукълбо на Слънцето

15 юни/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Рано тази
сутрин имаше едно изригване от клас C1.0. Всички останали изригвания
бяха от клас B. Рентегновият поток м момента е около нивото B5. На
слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. Всичките те са в
южното полукълбо. Близо до западния край на диска е сравнително
голямата група 1768. Нейната площ е над 300 милионни части от слънчевия
диск. Близо до югоизточния лимб е обширна активна област, вклчваща 4
групи петна. Техните номера са 1769, 1770, 1771 и 1772. Общата площ на
всички тези групи е сравнително малка, но зоната като цяло дава голям
принос в нарастването на слънчевата рентгенова радиация, както и на
индекса F10.7. Боулдърското число е 73. По наша груба оценка Волфовото
число е около 60. Радиоиндексът F10.7 e 109. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16
ще е ниска. Вероятността за M- изригване
от трите дати. Вероятността за изригване
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
16 и 17 юни ще бъде около 110.

и 17 юни) слънчевата активонст
е средно по 10% за всяка една
от мощния клас X, както и за
Слънчевият радиоиндекс F10.7 на
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Групите петна 1769, 1770,
1771 и 1772 на 15 юни 2013г

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановкка ще остане спокойна, а на 17 юни ще
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 10%, а за 17 юни е 15%. Радиационната
обстановка, свързана с потока на слънчеви енергетични частици (СЕЧ) в
околностите на Земята ще остане спокойна.

14 юни/11ч30мин:

Петнообразувателната активност

нараства
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. През нощта
около 2ч. бълг.време имаше изригване от клас C1.1-C1.2. Всички останали
изригвания през последните 24 часа бяха от клас B. Слънчевият рентгетов
поток през последните часове е около нивото B3. На видимата откъм Земята
страна на Слънцето има три групи петна. Всичките са в южното полукълбо.
Това са групите 1768, 1769 и 1770. Сравнително висок потенциал за
изригване от клас M има само групата 1768 (виж и картата на риска за 14
юни). Боулдърското число е 45. Съответното Волфово число по наша груба
оценка е около 40. Слънчевият радиоиндекс е 99. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 330 км/с.
Днес, както и на 15 и 16 юни слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за M-клас изригване е по 10% средно за нсеки един от трите
дни. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 16 юни ще
бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през изтеклото денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 юни) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Радиационната обстановка, свързана с потока
на слънчеви енергетични частици (СЕЧ) в околностите на Земята също ще
бъде спокойна.

13 юни/09ч30мин:

Нова група петна в южното

полукълбо
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B. Рентгеновият поток е
приблизително на ниво B2 през последните часове. На слънчевия диск има
две групи петна. В северното полукълбо е залязващата група 1765, а в
южното полукълбо е новата 1768. Тя е по-голямата от двете по площ.
Боулдърското число е 27. Волфовото число по наша груба оценка е около
25. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 93. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 430 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 юни) се очаква слънчевата
активност да бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от средния мощностен клас M е по 5% за всеки един от посочените дни.
Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде около 95
на 14-ти и 100 на 15 юни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, както и на 14 и 15 юни геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за всеки
един от трите дни. СЕЧ- потокът на геостационарна орбита ще остане в
пределите на обичайния фон и радиационната обстановка ще бъде спокойна.

Болид и полярно сияние над Бренч Пойнт
-щата Мейн (САЩ) на 10 юни 2013г
(снимка Майк Тейлър; solarham.net)

12 юни/10ч30мин:

Рекордно ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денононоюие слънчевата активност е много ниска. Нямаше
никакви значими слънчеви изригвания. Рентгеновият поток е около нивото
B1.5. Само една регистрирана група петна има на слънчевия дискнамиращата се в северното полукълбо 1765. Боулдърското число е 14.
Приблизително толкова е и Волфовото число. Радиоиндексът F10.7 e 90една стойност,характерна по-скоро за фаза минимум, отколкото за максимум
на 11-годишен цикъл. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е около 420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 юни) слънчевата активност
ще бъде много ниска. Вероятността за М-изригване е 5% за всяка една от
трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X и за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
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на 14 юни ще е 100.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (Е=>10 MeV; СЕЧ) беше
около обичайния фон.
Днес, както и на 13 и 14 юни геомагнитната обстановка ще остане
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
за всеки един от трите дни. Радиационната обстановка, свързана със СЕЧпотока ще остане спокойна.

11 юни/10ч45мин:

Много ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е
около нивото B1.5-B2. На слънчевия диск се вижда единствено групата
петна с номер 1765 в северното полукълбо. Боулдърското число е 21.
Волфовото число по наша груба оценка е между 15 и 20. Радиоиндексът
F10.7 e 93. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
370-380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 юни) се очаква слънчевата
активност да бъде между много ниска и ниска. Вероятността за Mизригване е средно по 10% за всяка една от трите дати. Вероятността за
изригвания от клас X, както и протонни (СЕЧ) изригвания е пренебрежима.
Стойността на радиоиндекса 10.7 за утре се очаква да бъде 100, а на 13
юни да достигне 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше в пределите на обичайния фон.
През следващите 3 дни (11 12 и 13 юни) геомагнитната обстановка ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
за всяка една от трите дати. Радиационната обстановка, свързана със СЕЧ
ше остане споокйна.

10 юни/09ч00мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха много и слаби и малко на брой - всичките от клас B. За
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пръв път от повече от месец насам слънчевият рентгенов поток е толкова
нисък - през последните часове се колебае около и малко под нивото B2.
На слънчевия диск има 2 регистрирани групи петна. В северното полукълбо
е групата 1765, а на юг от екватора е новата малка група 1767.
Петнообразуването е фактически съсредоточено почти изцяло в 1765. На
последното публикувано изображение от спътника SDO групата 1767 дори я
няма. Боулдърското число е 41. Волфовото число по наша груба оценка е
около 25. Радиоиндексът F10.7 е 96. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 370-380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза слънчевата активност ще бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по 10%
за всяка една от датите 10, 11 и 12 юни. Вероятността за изригване от
мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 95, а на 12 юни слабо ще
се покачи до 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановкка
беше спокойна. Потокът на слънчевите протони с енергия равна или
по-голяма от 10 MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на
обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 11
и 12 юни ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитин смущения на
средни ширини и за трите дати е по около 10%. Не се очаква активизиране
на радиационната обстановка, свързана с повишение на СЕЧ- потока.

Само една група петна върху
слънчевия диск

09 юни/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 3
изригвания от мощностен клас C. Последното от тях беше от клас ~ C3.5 и
стана призори около 04ч10мин
бълг.време. Слънчевият рентгенов поток през последните часове се
колебае около нивото B2.5. След като групите петна 1762 и 1766 се скриха
зад западния лимб днес на слънчевия диск се вижда единствено групата
1765 в северното полукълбо. Тя е от магнитен клас "бета-гама".
Боулдърското число е 27. Съответното Волфово число по наша груба оценка
е около 20. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 103. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 410-420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 юни) слънчевата активност
ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по около 10% за всяка една от трите дати.
Вероятността за изригване от клас X или протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Очаква се слънчевият радиоиндекс утре (10 юни) да е около
100, а на 11 юни да спадне още малко - до 95.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. В някои околополярни станции обаче (напр.Анкоридж, Аляска)
имаше геомагнитин смущения. Потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита беше около обичайния си
фон.
За днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и
активна, за утре (10 юни) - между спокойна и смутена, а на 11 юни спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес
е 40%, за утре е 20%, а за 11 юни тя е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 20%, а за утре е 5%. В
рамките на 3-дневната прогноза не се очаква покачване на СЕЧ-потока на
геостационарна орбита и радиационната обстановка ще остане спокойна.

Мощно слънчево изригване (M5.9).
20% вероятност за геомагнитна буря утре

08 юни/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Малко след
полунощ, около 01ч50мин. българско време, залязващата на западния лимб
група петна 1762 генерира мощно изригване с показател M5.9 (видео). То
беше съпроводено с радиоизбухване около честота f=2695 MHz ("tenflare")- едно явление, което може да смути работата на
телекомуникационните системи, радарите и GPS, работещи в този диапазон.
Засега няма съобщение, но най-вероятно има изхвърляне на коронална маса.
То обаче в предвид разположението на активната област 1762 едва ли би
било геоефективно. Слънчевият рентгенов поток постепенно се успокои в
часовете след изригването и сега е около нивото B3. В момента на
слънчевия диск се виждат три регистрирани групи петна. В северното
полукълбо е разраствашата се група 1765. Тя е от магнитен клас
"бета-гама" и е в отлична геоефективна позиция, близо до видимия център
на слънчевия диск. Засега обаче е спокойна. В северното полукълбо е и
залязващата група 1766. Ню юг от екватора е групата 1762. Нейната площ е
колкото общата площ на групите 1765 и 1766 в северното полукълбо.
Боулдърското число е 76, а съответното Волфово число е, по наша груба
оценка, около 45-50. Радиоиндексът F10.7 е 110. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 400-410 км/с.
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M5.9- изригване в нощта на 7/8 юни 2013г
(снимка SDO; solarham.net)
За утре и други ден (10 юни) според Центъра за прогнози на космическото
време в Боулдър се очаква слънчевата активност да бъде много ниска и с
едва 5% вероятност за изригване от клас М. Вероятността за изригване от
клас X и протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. По наше мнение трябва
да се приеме по-висока вероятност за M-изригване в предвид развитието на
групата петна 1765 през последното денонощие. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 на 9 и 10 юни ще бъде около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше
активна. Вчера преди обяд имаше планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (G2), която през следващите часове, постепенно спадна до малка
буря (G1), след това геомагнитно смущение (суббуря), а накрая
обстановката се успокои. Мощна авроралана активност беше набюлдавана над
полярните и умерените ширини на Земята (вижте снимката към нашия кратък
втори бюлетин от вчера следобяд). Потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита остана в рамките на
обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 юни) геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и активна. Най- активен се очаква да
бъде утрешния ден (9 юни). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 35%, за утре е 40%, а за 10 юни е 20%.
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Съответните вероятности за малка геомагнитна буря на средни ширини са:
15% за днес, 20% за утре и 5% за 10 юни. На високи ширини вероятността
за мощна геомагнитна буря за утре (9 юни) е 60%.

Добавено в 11ч15мин:
Причината за очакваното активизиране на земното магнитно поле днес и
утре ( 9 юни) според направения от нас анализ на динамичната графика на
модела ENLIL, е изхвърлената коронална маса, съпровождаща M1.3
изригването от групата петна 1762 на 6 юни. Оказва се, че същата при
движението си достига с периферната си част Земята малко преди полунощ
на 8 срещу 9 юни.

Вляво: Пространствено разпределение на концентрацията
на слънчевия вятър в околностите на Земята
около 19ч на 8 юни 2013 г според числения модел на
софтуерния пакет ENLIL. Вдясно вертикалната линия
показва плътността на слънчевия вятър по същото време
в околностите на Земята и сондите STEREO- A и B.

07 юни/17ч00мин:

Геомагнитната обстановка се

успокоява
Днес преди обяд българско време геомагнитната буря се усили и
3-часовият планетарен Kp-индекс достигна бал 6 (планетарна геомагнитна
буря със средна мощност; G2). Над България между 6 и 9ч сутринта по
време на максимума на бурята геомагнитната обстановка беше смутена (в
Панагюрище K=4), но след това отново се успокои(в Панагюрище местният Kиндекс беше с бал 3 между 12 и 15ч бълг.време). В момента планетарната
геомагнитна обстановка е в процес на успокояване, но е все още на ниво
суббуря (Kp=4). В Северна Америка, където по време на максимума на
бурята беше нощ, на много места бяха наблюдавани красиви сияния,
включително и на средни ширини.
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Сияние над щата Южна Дакота в петък
7юни 2013 г рано призори
(снимка Ранди Халверсон)
(dakotalapse.com - solarham.net)

07 юни/07ч00мин:

Планетарна геомагнитна буря

(Kp=5; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток през последните
часове е около нивото B2.5-B3. На слънчевия диск има 5 регистрирани
групи петна. В северното полукълбо са групите 1764(залязваща), 1765 и
1766. В южното полукълбо са групите 1762(залязваща) и 1763. По обща площ
преобладават петната в южното полукълбо. Боулдърското число е 89. По
наша груба оценка Волфовото число е около 60-65. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 109. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 430 км/с.
Днес, както и на 8 и 9 юни се очаква слънчевата активност да бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за М-изригване е средно по 5% за днес
и утре и около и по-малко от 1% на 9 юни. Вероятността за мощно
изригване от клас X както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 9 юни ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира и тази
сутрин между 3 и 6ч сутринта българско време достигна ниво на малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Над България геомагнитната
обстановка през последната нощ беше смутена. Между 0ч и 3ч сутринта
местният K- индекс в Панагюрище беше 4 (суббуря), но след това спадна.
На геостационарна орбита потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10 MeV; СЕЧ) беше около фоновото си ниво.
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Очаква се утре геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е
50%, а за малка геомагнитна буря е 20%. На 9 юни геомагнитната
обстановка ще е в процес на успокояване. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за този ден е 25%, а за малка геомагнитна буря
е 5%. Потокът на слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10
MeV на геостационарна орбита ще бъде около фона и радиационната
обстановка ще остане спокойна.

06 юни/06ч00мин:

Изригване със средна мощност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Най-мощното
изригване през последните 24 часа е с бал M1.3. То стана вчера около
11ч57мин. бълг.време, а негов източник беше групата петна 1762.
Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса, което може да
засегне частично Земята на 8 юни. Рентгеновият поток през последните
часове варира съвсем слабо около нивото B3. На слънчевия диск се виждат
5 групи петна. В северното полукълбо са групите 1764, 1765 и 1766. Южно
от екватора са 1759 и 1764. По площ преобладават петната в южното
полукълбо. Боулдърското число е 59 ( възможно е тази стойност все още да не е
актуализирана). Съответното Волфово число по наша предварителна оценка е
приблизително равно на него по стойност. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
109. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е близо 500
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 юни) слънчевата активност ще
бъде ниска. Вероятността за M- изригване за днес и утре е 15%, а за 8
юни е 10%. Вероятността за изригване от клас X, както и за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 на 7 и 8
юни ще бъде около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=> 10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита остана на околофонови нива.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Активизиране се
очаква на 8 юни. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес и утре е 15%, а за 8 юни тя е 45%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за 8 юни е 20%, а за мощна буря тя е
5%. В рамките на трите дни не се очаква промяна на радиационната
обстановка в околоземното космическо пространство.

05 юни/17ч45мин:

M1.3 - изригване от активната
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област 1762. Изхвърляне на коронална маса и
протонно (СЕЧ) изригване
Днес в 11ч57мин в района на групата петна 1762 бе генерирано изригване с
мощност M1.3. Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса и
радиаизбухване от IV тип. Последното е индикация за протонно изригване.
Малко е вероятно при движението си плазменият облак да "закачи" земната
магнитосфера, въпреки че това не бива да се изключва съвсем. Има и малка
вероятност за покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия
(СЕЧ) на геостационарна орбита през следващите часове. Екипът на
ЦССЗМ-Ст. Загора следи явлението и при необходимост ще бъде публикуван
допълнителен бюлетин днес до полунощ.

Изригване от клас M1.3 от активната област
1762 на 5 юни 2013 г (SDO; solarham.net)

Северното полукълбо на Слънцето
отново се активизира?!...
05 юни/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха в B-диапазона. Слънчевият рентгенов поток през
последните часове варира в диапазона B2-B2.5. На видимата откъм Земята
страна на Слънцето има 4 регистрирани групи петна. В северното полукълбо
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е групата 1764, а на юг от екватора са групите 1759, 1762 и 1763. В
същото време обаче през последните часове в северното полукълбо се
забелязват нови центрове на петнообразувателна активност. Дали те ще
получат официални номера днес зависи от това дали ще се задържат видими
повече от половин денонощие на слънчевата фотосфера. Групата 1762 е от
магнитен клас "бета-гама-делта" и си остава най-сериозният потенциален
източник на активност. Боулдърското число е 59. Съответното му Волфово
число е около 40 (по наша груба оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
110. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 490
км/с.

Слънцето в бяла светлина на 5 юни 2013г
(SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 юни) слънчевата активност ще
бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M е по 15% за днес и утре
и 10% за 7 юни. Вероятността за мощно изригване от клас X или протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7
юни ще бъде около 120.
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Групата mетна 1762 на 4 юни 2013 г.
(SDO; solarham.net)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното деннонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) е в
рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, утре - между спокойна и
смутена,а на 7 юни ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 20%, а за
7 юни е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
7 юни е 10%. Радиационната обстановка, свързана със слънчеви енергетични
частици (СЕЧ) ще остане спокойна.

Скоростта на слънчевия вятър
остава над 600 км/с

04 юни/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване, което почти достигна клас М (C9.5) стана вчера сутринта около
10ч25 мин бълг.време в района на групата петна 1762. Слънчевият
рентгенов поток през последните часове е около нивото B4. На
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слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите с номера 1757,
1761, 1762 и 1763. Северно от екватора са групите 1760 и 1764. Групата
петна 1762 е от магнитен клас "бета-гама- делта". Тя е значителен
потенциален източник на изригвания от клас M, а в по-малка степен и от
клас X. Боулдърското число е 99. Волфовото число по наша груба оценка е
около 60-65. Радиоиндексът F10.7 e 112. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 600- 650 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 юни) слънчевата активност ще
бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от клас M е средно по
20% за всяка една от посочените дати. Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 ще бъде около 120 на 5 юни и 125 на 6 юни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV ; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да остане спокойна, а на
6 юни да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и на 6 юни е 15%, а за утре е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за 6 юни е 5%.
СЕЧ- потокът на геостационарна орбита ще остане на околофоновите нива и
вероятността за радиационна буря е пренебрежима в рамките на трите дни
на прогнозата.

03 юни/15ч15мин:

Почти M- изригване (C9.5)

Активната област 1762, разположена в южното полукълбо, генерира днес в
10ч25мин бълг.време изригване с мощност C9.5. Тази по-точна стойност
беше получена днес рано следобяд. По нашата предварителна оценка около
обяд изригването беше определено като M1.0.

Петнообразуването отново бавно
нараства. Геомагнитната обстановка се
успокоява

03 юни/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха в B- диапазона. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B3. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Две от тях (1760 и
новата 1764) са в северното полукълбо. В южното полукълбо са групите
1757, 1762 и 1763. По площ преобладават петната в южното полукълбо.
Групата 1762 нарастна значително по площ и в момента е над 200 милионни
части от слънчевия диск. Тя е от магнитен клас "бета-гама" и поради това
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е значителен потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас
M). Боулдърското число е 76. По наша груба оценка Волфовото число е
около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 111. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е доста висока - около 680-700 км/с.
Днес, както и на 4 и 5 юни се очаква слънчевата активност да е ниска.
Вероятността за изригване от клас M се оценява средно на по 20% за всеки
един от трите дни (3, 4 и 5 юни). Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре (4 юни) ще бъде около 120, а на 5 юни ще се
покачи до 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие следнопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. Над България същата беше спокойна. Потокът на слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстнаовка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 5 юни ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 15%, а за 5 юни е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%. Радиационната
обстановка, свързана със слънчеви протони с висока енергия (СЕЧ) ще
остане спокойна .

Нови групи петна. Геомагнитната
буря продължава
02 юни/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
изригване от клас C (показател ~ C2) стана преди близо три часа , а
негов вероятен източник е новата група 1762. Слънчевият рентгенов поток
е около нивото B3. На видимата откъм Земята страна на Слънцето се виждат
4 регистрирани и една нерегистрирана група петна. В северното полукълбо
е групата 1760, а западно от нея е новата нерегистрирана група. В южното
полукълбо са групте петна 1757, 1760 и новата бързо нарастваща група
1762. Боулдърското число е 60. По наша груба оценка приблизително
толкова е и Волфовото число. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 106.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 700 км/с.
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Слънцето в радиодиапазона (f=5.7GHz)
на 2 юви 2013г, заснето от Сибирския
слънчев радиотелескоп край гр.Иркутск (Русия).
Обозначена е активната област 1762 (AR11762)
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 юни) слънчевата активност ще
бъде предимно ниска. Вероятността за М изригване е около 20% средно за
всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Утре и на 4 юни
стойността на F10.7 ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие имаше среднопланетарна геомагнитна буря. В
продължение общо на 12 часа 3-часовият Kp- индекс достигна бал 6 (буря
със средна мощност, G2), а в продължение на 6 часа същият беше 5 (буря с
малка мощност, G1). В момента Kp-индексът е с бал 4, т.е. планетарна
геомагнитна суббуря. Като следствие от активната геомагнитна обстановка
в районите на Арктика и Антарктика, а дори и на средни ширини имаше
мощна аврорална активност. Средноширотни сияния (Mid Latitude Aurora) са
забелязани над северните части на САЩ, вкл. и в района на Ню Йорк и над
щата Пенсилвания. Красиво сияние над Британска Колумбия (Канада) е
заснето от Кевин Шармън. Потокът на слънчевите протони с енергия равна
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или по-голяма от 10 MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита
обичайния фон.

беше около

Сияние над Британска Колумбия
-Канада на 01 юни 2013 г
(снимка Кевин Шармън) solarham.net

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

214 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

Сияние над щата Пенсилвания-САЩ
на 01 юни 2013 г (снимка Скот Гауъър)
solarham.net
Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 4
юни се очаква да бъде спокойна. Вероятността за геомагнитин смущения на
средни ширини е 20% за утре и 10% на 4 юни. Радиационната обстановка в
околоземното космическо пространство ще остане спокойна.

Импулсно M- изригване и
геомагнитна буря със средна мощност
01 юни/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Снощи около
23 часа българско време разположената в северното полукълбо на Слънцето
група 1760 генерира кратко изритване с мощностен показател M1.0.
Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около нивото B2.5.
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. В северното полукълбо
е групата с номер 1760, а в южното полукълбо са 1756(залязваща), 1757,
1758 и 1761. По обща площ преобладават петната в южното полукълбо.
Боулдърското число е 58. Според нашата груба оценка Волфовото число е
около 50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 102. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза слънчевата активност ще бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от клас M според Центъра
за прогнози на космическото време в Боулдър е оценена на 15% средно за
всяка една от датите 1, 2 и 3 юни. Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 100, а на 3 юни ще нарастне до
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110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка в момента съответства на ниво на планетарна
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2). Причината е
високоскоростен поток в слънчевия вятър, чийто източник е слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция. Геомагнитната буря започна като
смущение около полунощ българско време, след което бързо се усили.
Бурята и в момента е със средна мощност (Kp=6), включително и над
България. Потокът на слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от
10 MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита е около обичайния си фон.
Геомагнитната буря със средна мощност е свързана с повишена вероятост за
активизиране на нервно- възбудните процеси. Оттук следва зачестяване на
случаите на безпокойство и безсъние, повишена вероятност за индивидуални
и масови прояви на агресивно поведение, повишена консумация на лекарства
с успокоително и психотропно действие както и за повишена вероятност за
пътно-транспортни произшествия. Повишен е рискът от инфаркти и инсулти
за хора със съответните здравословни проблеми. Съществува и минимален
риск за аварии в електропреносната мрежа и телекомуникациите.
За утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
активна, а на 3 юни да е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 3 юни тя е
20%. Вероятността за малка геомагнитна буря за утре е 10%. СЕЧ-потокът
на геостационарна орбита ще бъде на околофоновите си нива и
радиационната обстановка се очаква да остане спокойна.

31 май/09ч30мин:

Спокойно "космическо време" и

днес
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Малкото
на брой изригвания бяха от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B3. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. В северното
полукълбо са групите 1755 и новата 1760. В южното полукълбо са 1756
(залязваща), 1757, 1758 и новата 1761. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Боулдърското число е 71. Волфовото число по наша груба
оценка е около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 104. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 340 км/с.
Днес, както и на 1 и 2 юни
Вероятността за изригвания
протонно (СЕЧ) изригване е
F10.7 ще бъде около 105, а

слънчевата активност ще остане много ниска.
от рентгеновите класове M и X, както и за
пренебрежима. Утре (1 юни) радиоиндексът
на 2 юни ще нарастне до 110.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ) беше в рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре и на 2 юни под
влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция тя ще се
активизира. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 10%, за утре е 25%, а за 2 юни тя е 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре и на 2 юни е по 10%. В
полярните райони на Земята вероятността за мощна геомагнитна буря за
утре и на 2 юни е 40%. Очаква се радиационната обстановка в околоземното
космическо пространство да остане спокойна през целия период на
3-дневната прогноза.

30 май/07ч15мин:

Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване с показател C3 беше през нощта, около 01ч40мин. бълг.време.
Слънчевият рентгенов поток през последните два часа е приблизително на
ниво B3. На слънчевия диск се виждат 5 регистрирани групи петна. В
северното полукълбо е групата 1755, а южно от екватора са 1756, 1757,
1758 и 1759. По площ преобладават петната в южното полукълбо. Нов
активен център се намира около източния лимб на Слънцето. Засега не може
да се прецени дали съдържа петна и колко са те или е просто факелно
поле. Боулдърското число е 83. По наша груба оценка Волфовото число е
приблизително 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 107. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 400 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 и 31 май и 1 юни) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за M изригване е средно по 5% за всеки един от посочените дни. Вероятността
за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. На 31 май и 1 юни слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде
около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (Е=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна днес и утре, а на 1 юни ще е
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни бури на средни
ширини за днес и утре е по 10%, а на 1 юни ще е 20%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на 1 юни е 5%. Не се очаква покачване на СЕЧпотока на геостационарна орбита и радиационната обстановка ще бъде
спокойна през трите дни на прогнозата.

29 май/09ч00мин:

Спокойно "космическо време".
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Гигантска коронална дупка върху слънчевия
диск.
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
изригване от клас C беше тази сутрин около 05ч20мин бълг.време.
Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото B3. На видимата
откъм Земята страна на Слънцето има 5 групи петна. В северното полукълбо
е групата с номер 1755, а в южното полукълбо са останалите четири (1756,
1757, 1758 и 1759). По площ преобладават петната в южното полукълбо.
Боулдърското число е 75. По наша груба оценка Волфовото число е около
60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е
105. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 600- 610
км/с.
Днес, както и на 30 и 31 май се очаква слънчевата активност да бъде
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 5% за всеки един от посочените три дни. Вероятността
за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Утре (30 май) и на 31 май радиоиндексът F10.7 ще бъде
около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) беше
около обичайния си фон. Скоростта на слънчевия вятър в близост до
Земята остана сравнително висока - над 600 км/с.
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Рентгеново изображение на Слънцето
на 29 май 2013г (GOES-15)
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. На 31 май тя ще е
между спокойна и активна. Активизирането се очаква поради възможно
влияние на огромна слънчева коронална дупка, която се вижда много добре
на тази снимка в рентгенови лъчи от спътника GOES-15. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 10%, а на 31
май тя е 15%. На 31 май има и 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
Радиационната обстановка в рамките на 3-дневния период ще остане
спокойна.

Много ниска слънчева активност и
много бърз слънчев вятър
28 май/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби B-изригвания. Най-мощното измежду тях стана преди
малко повече от един час и беше с мощност B9.9. Усредненото ниво на
слънчевия рентгенов поток през последните няколко часа е около B3.
Регистрираните групи петна на слънчевия диск са 5 на брой. В северното
полукълбо е групата 1755. Всички останали (1754, 1756, 1757 и 1758) са в
южното полукълбо. По обща площ преобладават петната в южното полукълбо.
Боулдърското число е 87. По наша груба оценка Волфовото число е около
65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 110. Скоростта на слънчевия вятър в
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околностите на Земята е много висока - около 720 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 май) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за M- изригване е средно по 15% за всеки
един от посочените три дни. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Не се очаква и протонно (СЕЧ) изригване. Радиоиндексът
F10.7 ще остане около 110 през следващите два дни (29 и 30 май).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. 3-часовият геомагнитен индекс Kp достигна бал 4 снощи между 21
и 24ч българско време. Над България обаче геомагнитната обстановка
остана спокойна. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята
достигна снощи в 20ч37мин 805 км/с. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия на геостационарна орбита (E=> 10MeV; СЕЧ) е в рамките на
обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 30 май ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес, утре и на 30 май е по 10%. Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10 MeV) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния си фон и радиационната обстановка ще остане спокойна.

Успокояване на обстановката.
Красиви сияния през по-миналата нощ

27 май/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше от клас C3. То стана вчера около 13ч българско време в
района на групата петна 1756. Слънчевият рентгенов поток през
последните часове е приблизително на ниво B4. На слънчевия диск има 5
регистрирани групи петна. В северното полукълбо е групата под номер
1755. В южното полукълбо са групите 1754, 1756, 1757 и новоизгряващата
на източния лимб 1758. По площ преобладават петната в южното полукълбо.
Боулдърското число е 92. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Радиоиндексът F10.7 е 120. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 650-660 км/с.
В рамктие на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 май) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 25% за всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от
клас X е пренебрежима. Не се очакват и протонни (СЕЧ) изригвания. На 28
и 29 май слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка включително и над
България беше смутена. Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния си
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фон.
През последните часове в световната мрежа се появиха множество снимки на
красиви полярни сияния, направени по време на геомагнитната буря от
по-предната нощ. По традиция отново най-активни са канадските любители
фотографи. Тук представяме две снимки на Мат Мелник и Пол Жижка.
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Две снимки на сияния над езерото Миневанка
(провинция Алберта, Канада) направени от Мат Мелник
(горе) и Пол Жижка (долу). (solarham.net).
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 29 май ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 20%, а за утре и на 29 май е по 10%. За днес има
5% вероятност за слаба геомагнитна буря. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10 MeV) ще бъде на околофонови нива и радиационната
обстановка ще е спокойна.

Мощен слънчев вятър. Потокът на
ГКЛ е много слаб

26 май/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
C-изригване през последните 24 часа стана вчера около обяд в района на
групата петна 1755, а неговият бал беше C2. Слънчевият рентгенов поток
през последните часове е около нивото B5. На слънчевия диск има 6
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите
1748(залязваща), 1753 и 1755. В южното полукълбо са групите 1754,
1756 и новоизгряващата на източния лимб 1757. Групата 1756 е с найсложна магнитна структура (клас "бета- гама"). Тя и 1755 са потенциални
източници на изригвания от клас M. Боулдърското число е 107. Съответното
Волфово число по наша оценка е около 75-80. Радиоиндексът F10.7 e 121.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 650-700
км/с.
Днес, утре и на 28 май слънчевата активност ще бъде ниска. Вероятността
за изригване от клас M е по 25% средно за всяка една от трите дати.
Вероятността за мощно изригване от клас X e пренебрежима. Не се очаква
и протонно (СЕЧ) изригване. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
120, а на 28 май ще е 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Вчера геомагнитната обстановка достигна ниво на малка геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1). В момента активността продължана като планетарна
геомагнитна суббуря (Kp=4). На високи ширини е имало и аврорална
активност. През следващите часове вероятно ще се появят в Интернет и
снимки на полярни сияния от последната нощ. Скоростта на слънчевия вятър
около полунощ българско време надхвърли 700 км/с, а в момента стойността
й продължава да е висока. Налягането на слънчевия вятър се колебаеше
около 1 нанопаскал. Потокът на галактичните космически лъчи (ГКЛ)
остава рекордно нисък вече близо седмица (виж графиката от неутронния
монитор на ИЗМИРАН). Потокът на слънчевите протони с енергия над 10
MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита продължава да е леко завишен, но
вече се "прибира" до обичайния си фон.
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Днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и малка
геомагнитна буря, а утре и на 28 май да бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%, а
на 28 май е 10%. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде около фона и радиационната обстановка ще е
спокойна

25 май/23ч15мин:

Геомагнитна буря и над България

Между 18 и 21 часа българско време местният K- индекс в Панагюрище
достигна бал 5. Това означава, че и над България геомагнитната
обстановка се активира до ниво на малка буря. В момента геомагнитната
буря има общопланетарен характер (Kp=5; бал G1).

Ниска слънчева активност.
Геомагнитна буря (Kp=5; G1)
25 май/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие слънчевата активност беше ниска. Имаше четири
C- изригвания. Слънчевият рентгенов поток е около ниво B6. На обърнатата
към Земята страна на Слънцето има 5 регистрирани групи петна. В
северното полукълбо са групите 1748, 1753 и 1755. На юг от екватора са
групите 1754 и 1756. По отношение на площта има лек превес на
петнообразуването в южното полукълбо. Групите 1755 и 1756 са от магнитен
клас "бета-гама" и за днес са най-големите потенциални иизточници на
изригвания от среден мощностен клас M. Боулдърското число е 99. По
наша груба оценка Волфовото число е около 70. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 127. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от клас M е по 25% средно за датите 25,
26 и 27 май. Вероятността за мощно изригване от клас X според
Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър е пренебрежима.
Според нас има основание да се допусне по 5%-10% вероятност за
посочените дати, която е свързана с групите петна 1755 и 1756.
Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 27 май ще бъде около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна.
Плазменият облак , изхвърлен от Слънцето в резултат на M5- изригването
на 22 май, вчера достигна Земята. Снощи, между 21 и 24 часа българско
време 3-часовият среднопланетарен Kp индекс достигна бал 5, т.е. ниво на
малка геомагнитна буря. През следващите шест часа нивото спадна до
суббуря (Kp=4), но между 6 и 9 часа тази сутрин отново се усили до малка
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геомагнитна буря (Kp=5; G1). През последната нощ в околополярните
райони на Земята имаше аврорална активност. В момента откъм нощната
страна има и сияния на средни ширини (MLA- Mid Latitude Aurora).
Геомагнитната обстановка над България остана спокойна през цялата нощ,
включително до 9 часа бълг. време тази сутрин.
Радиационната обстановка е в процес на успокояване. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е все още завишен около 8- 10 пъти спрямо обичайния фон, но вече
е съвсем леко под праговата стойност за слаба радиационна буря (S1).
Днес среднопланетарната геомагнитна обстановка е активна. За утре и на
27 май се очаква тя да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%, а на 27 май е 10%.
Вероятността за радиационна буря (S1 или по-голяма) за утре е 30%, а на
27 май е 10%.

Ниска слънчева активност.
Възможна е малка геомагнитна буря
24 май/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие слънчевата активност беше ниска. Имаше само
слаби C- изригвания. Активният център 1745, който внезапно се активизира
през последните два дни, вече е на самия западен лимб. Слънчевият
рентгенов поток през последните часове варира съвсем слабо около нивото
B5-B6. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. В северното
полукълбо са групите петна 1745 (залязваща или вече напълно залязла),
1748, 1753 и 1755. В южното полукълбо са 1754 и 1756. По отношение на
общата площ има лек превес на петнообразуването в южното полукълбо.
Групите петна 1755 и 1756 са от магнитен клас "бета-гама" и са основните
потенциални източници на активност през днешния ден. Боулдърското число
е 117. Съответното Волфово число е по наша груба оценка около 80-85.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 135. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 480 км/с.
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Групите петна 1755 и 1756 на 23 май
2013г (solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза слънчевата активност ще бъде между
ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 45% средно за
всеки един от дните 24, 25 и 26 май. Вероятността за мощно изригване от
клас X е средно по 15% за всеки един от посочените дни. Приблизително
такава е и вероятността за ново протонно (СЕЧ) изригване. Радиоиндексът
F10.7 утре ще бъде приблизително 135, а на 26 май ще е около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергиs (E=>10 MeV;
СЕЧ)на геостационарна орбита беше силно завишен - над 10-15000 пъти над
обичайния си фон. Тези стойности съответстваха на мощна радиационна буря
(бал S3). Сериозно завишение имаше и на потока протони и с енергии над
100 MeV, които проникват в тропосферата на Земята. Впоследствие потока
на слънчеви енергетични частици (СЕЧ) спадна и в момента той е в
диапазона на слаба радиационна буря (бал S1).
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка геомагнитна
буря (G1), утре ще е между спокойна и активна, като на някои места в
околополярните райони е възможно да има и мощна геомагнитна буря. На 26
май геомагнитната обстановка ще бъде между спокйна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е
по 35%, а за 26 май е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 20%, за утре е 15%, а за 26 май тя е 5%.
Вероятността за радиационна буря (завишен СЕЧ-поток на геостационарна
орбита с бал S1 или по-голям) за утре е 70%, а за 26 май тя е 30%.
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Мощно SID-явление е регистрирано
вчера в НАОП "Ю.Гагарин"-Ст.Загора

23 май/12ч15мин:

Вчерашното продължило над два часа слънчево изригване от мощностен клас
M5 предизвика силно и продължително покачване на електроннатаи йонна
концентрация в D- слоя на земната йоносфера. Това е резултат от
продължителната интензивна йонизация в атмосферния слой на височина
60-70 км над земмана повърхност под действие на завишения поток на
слънчевата рентгенова радиация. Тези явления се наричат SID (Sudden
Ionosphetic Disturbances- внезапни йоносферни смущения). Нашият
дълговълнов радиоприемник (SID- монитор), работещ на приемна честота 24
KHZ регистрира повечето подобни събития, които се случват през светлата
част на денонощието. Вчерашнното SID-явление обаче беше особено мощно и
продължително. Такива се наблюдават много рядко.

SID-явлението, възникнало в резултат на
слънчевото M5- изригване на 22 май 2013г.

23 май/09ч45мин:

Мощна радиационна буря (бал S3)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие слънчевата активност беше висока. Вчера
следобяд в 16ч32мин спокойната от много дълго време група 1745 генерира
мощно изригване от клас M5. То се оказа и много продължително - над 2
часа. Изригването беше съпроводено и с изхвърляне на коронална маса и
протонно (СЕЧ) изригване. Траекторията на плазмения облак е такава, че
същият най-вероятно ще засегне с периферията си Земята. Слънчевият
рентгенов поток през последните часове е около нивото C1. На слънчевия
диск има 7 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите
1745 (залязваща), 1748, 1753 и 1755. На юг от екватора са 1746, 1754 и
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1756. По площ преобладават петната в северното полукълбо. Боулдърското
число е 107. Съответното Волфово число е по наша груба оценка около 85.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 133. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 260 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 май) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е
средно по 50% за всяка една от трите дати. Вероятността за изригване от
мощния клас X е около 20% на ден за същия период от време. Вероятността
за протонно (СЕЧ) изригване е също около 20% на ден. Утре радиоиндексът
F10.7 ще бъде 125, а на 25 май леко ще нарастне до 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. За
сметка на това в резултат на вчерашното M5- изригване на Слънцето
радиационната обстановка в околностите на Земята се активизира до ниво
на мощна радиационна буря (бал S3). Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (Е=>10MeV ; СЕЧ) на геостационарна орбита надхвърли
около
20 000 пъти обичайния си фон. Протоните с енергия над 100 MeV
от своя страна се покачиха спрямо фона си около 15-20 пъти.
При
тази
ситуация
същестува
значителен
риск
за
техническата
инфраструктура в орбита около Земята (апаратурата на борда на
спътниците, спътниковата телевизия, GPS), повишен радиационен риск за
космонавтите на борда на МКС. Тази обстановка носи известен риск и за
гражданската и военната авиация. Тя се отнася до смущения в работата на
управляващата и навигационна апаратура на самолетите. Има също така и
минимален радиационен риск за хората на борда.
Геомагнитната обстановка днес и на 25 май ще бъде между спокойна и
активна, а утре (24 май) ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини днес и 25 май е по 30%, а за утре
тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 10%, а на 25 май тя е 15%. В рамките на 3-дневната прогноза ще
се запазят условията за радиационна буря (бал между S1 и S3) собено
ако на Слънцето има нови протонни изригвания.

Продължително M5-изригване от
активния център 1745 и ярко изхвърляне на
коронална маса. Започва радиационна буря
22 май/19ч15мин:

Съвсем изненадващо и против всякакви предварителни прогнози за деня
групата петна 1745 генерира мощно изригване от клас M5 днес в 16ч32мин
бълг. време. Явлението е съпроводено с ярко изхвърляне на коронална
маса, което е частично ориентирано към Земята. Спътникът GOES-13
регистрира бързо нарастване на потока на слънчевите протони с висока
енергия (E=> 10MeV) на геостационарна орбита. Нарастването бързо
достигна около 1000 пъти над фона и това съответства на радиационна буря
от бал S2. Явлението е съпроводено
с увеличаване и на потока на
слънчевите протони с енергии над 100 MeV около 30 пъти спрямо обичайния
им фон. Характерно за тези частици е, че те могат да проникнат до
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високата тропосфера (10-12 км над земната повърхност), т.е. в зоната за
полети на гражданската авиация. Това означава, че има известен риск за
управляващата електроника и навигационните системи на самолетите в
полет. Центърът за слънчев и слънчево-земен мониторинг - Ст.Загора е в
готовност да пусне допълнителни бюлетини до полунощ в случай, че
възникне необходимост поради допълнителни обстоятелства.

M5- изригване и изпвърляне на коронална
маса (SDO, STEREO-Ahead)(solarham.net)

Мощно изхврляне на коронална маса
около западния край на слънчевия диск

22 май/15ч00мин:

Днес между 12ч30мин и 14 часа българско време беше регистрирано мощно и
много красиво изхвърляне на коронална маса (видео). Тъй като явлението
стана около западния край на слънчевия диск е почти изключено то да е
геоефективно.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) на
22 май 2012 (SOHO)

Слънчевите енергетични частици са
отново на околофоновото ниво

22 май/08ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
изригвания от клас C. Слънчевият рентгенов поток през последните часове
е около нивото B7. На обърнатата към Земята страна на Слънцето има 7
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите 1745, 1748,
1753 и 1755. В южното полукълбо са 1746, 1754 и 1756. По обща площ има
лек превес на петната в северното полукълбо. Повечето групи петна са
магнитно стабилни. За основен потенциален източник на активност все още
се приема групата 1748. Тя е в процес на бавно разпадане и вече "слезе"
в магнитен клас "бета-гама". Боулдърското число е 119, а съответното
Волфово число по наша губа оценка е около 90. Слънчевияят радиоиндекс
F10.7 e 125. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 470 км/с.
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В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 май) се очаква слънчевата
активност да бъде между ниска и умерена. Вероятността за M-клас
изригване е средно по 50% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване е по 20%
на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 се очаква да бъде 120 за утре и 125
на 24 май.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. 3-часовият среднопланетарен Kp - индекс достигна бал 4
тази сутрин между 3 и 6 часа българско време. Над България обаче
геомагнитната обстановка остана спокойна. Потокът от слънчеви
енергетични частици (протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV) на
геостационарна орбита вече почти слезе до околофоновите си стойности,
след като в продължение на повече от една седмица беше непрекъснато
завишен. Прави впечатление и силно заниженият поток на галактични
космически лъчи (ГКЛ) през последните 3-4 дни - очевидно резултат от
сравнително високия поток на слънчевияя вятър и многото на брой
изхвърляния на коронална маса през последните дни (над 60 през
изминалата седмица).
Геомагнитната обстановка за днес и на 24 май ще бъде между спококйна и
смутена, а утре (23 май) тя ще бъде между смутена и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а
на 24 май е 15%. За утре има 10% вероятност за малка геомагнитна буря. В
рамките и на трите дни на прогнозата има вероятност за радиационна буря,
свързана с евентуално покачване на потока на слънчевите протони с висока
енергия (E=> 10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита.

21 май/ 08ч45мин:

Успокояване на обстановката

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване, което почти достигна нивото M1.0 (бал C9.9) стана вчера
следобяд, около 18ч българско време. През последните часове слънчевият
рентгенов поток варира около ниво B6-B7. На видимата откъм Земята страна
на Слънцето има 8 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са
групите 1744 (залязваща), 1745, 1748 и новоизгряващата 1753 (старата
1731). В южното полукълбо са 1746, 1747, 1750(залязваща) и новата 1754.
Групата петна 1748 все още запазва магнитния си клас "бета-гама- делта",
но вече е стабилна. По площ преобладават петната в северното полукълбо.
Боулдърското число е 113. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-95. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 132. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е около 350-360 км/с.
Днес, както и на 22 и 23 май слънчевата активност ще бъде предимно
умерена. Вероятността за изригване от клас M е средно по 65% за всеки
един от посочените три дни. Вероятността за изригване от мощния клас X е
по 25% на ден. Същата е вероятността и за протонно (СЕЧ) изригване.
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Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде около 125 на 22 и 23 май.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстаноовка беше спокойна. По
всичко изглежда, че плазменият облак който трябваше да достигне Земята в
предната нощ най-вероятно я е подминал на близко разстояние, като много
по-слабо от очакваното е взаимодействал със земната магнитосфера.
Потокът от слънчеви протони с енергия над 10 MeV (СЕЧ) на геостационарна
орбита беше между 10 и 25 пъти над обичайния си фон, но значително под
прага за радиационна буря.
Днес и утре геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена, а
на 23 май ще е между спокойна и активна. Верятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 15%, за утре е 20%, а за 23 май е
30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 10% за 23
май. В рамките на цялата 3-дневна прогноза остава значителна вероятност
за радиационна буря, свързана с евентуално повишение на потока на
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита.

Двойно M-изригване. Вместо голяма
геомагнитна буря - само смущение

20 май/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Снощи около
20ч50мин бълг. време новоизгряваща активна област на източния слънчев
лимб (всъщност завръщащата се стара група петна 1731) генерира изригване
с мощност около C9.9- M1.0. Преди около един час, в 08ч25мин тази
сутрин същата област избухна отново, този път с мощност M1.7.
Избухването даде вторичен пик около 10-15 минути след първия.Тъй като
активната област е на самия източен край на слънчевия диск, то
най-вероятно това явление няма да е геоефективно. Рентгеновия поток е в
много бавен процес на спадане и в момента е около ниво C7-C8. На
видимата откъм Земята страна на Слънцето има 6 регистрирани и една
нерегистрирана група петна. В северното полукълбо са групите 1744, 1745
и 1748, която възвърна магнитния си клас "бета-гама-делта". Тук е н
новоизгряващата стара група 1731, която все още не е получила своя нов
номер. В южното полукълбо са групите 1746, 1747 и 1750. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Боулдърското число е 113, а
по наша предварителна груба оценка Волфовото число е около 80.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 135. Скоростта на слънчевия вятър в
околността на Земята е близо 420 км/с.
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M1.7-изригване в 08ч25мин. бълг.време
на 20 май 2013г (SDO; solarham.net)
Според бюлетина на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър
от 0ч тази нощ ,днес както и на 21 и 22 май слънчевата активност ще бъде
умерена. Вероятността за M-клас изригване е по 65% за утре и на 22 май.
Вероятността за X- изригване е средно по 25% за датите 20, 21 и 22 май.
Толкова е и вероятността за протонно (СЕЧ) изригване. Според нас има
смисъл посочените вероятности да бъдат коригирани към малко по-високи.
Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде 130, а на 22 май същият ще е 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Среднопланетарният 3-часов индекс Kp достигна бал 4 между 0ч и 3ч
българско време тази нощ. Толкова беше и местния K- индекс в Панагюрище
по същото време. Очакваната геомагнитна буря така и не се състоя,
вероятно поради разсейване в междупланетното пространство на идващия към
Земята плазмен облак. Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита продължава да бъде около
20-30 пъти над обичайния си фон, но далеч под праговата стойност за
радиационна буря.
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна
и смутена, а на 22 май да е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 15%, а за 22 май тя е
30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на 22 май е 10%. И през
трите дни на прогнозата има значителна верояятност за радиационна буря.

19 май/ 10ч45мин:

Очакване за геомагнитна буря
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
изригвания от клас C. Слънчевият рентгенов поток през последните няколко
часа е приблизително на ниво B5. На слънчевия диск има 9 регистрирани
групи петна. В северното полукълбо са групите с номера 1743, 1744, 1745,
1748 и 1752. В южното полукълбо са 1746, 1747, 1749 и 1750. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Активната област 1748, която
през последната седмица беше източник на 4 изригвания от клас X и 3 от
клас M вече е от магнитен клас "бета-делта". Тя продължава да е
най-сериозният потенциален източник на мощни активни явления.
Боулдърското число е 146, а по наша груба оценка Волфовото число е около
110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 132. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 360-370 км/с.
Днес, както и на 20 и 21 май слънчевата активност се очаква да бъде
умерена. Вероятността за изригване от клас M е средно по 65% за
всеки един от трите дни, а съответната вероятност за X клас изригване
е по 40% на ден. Остава значителна вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване. Тя е съответно 60% за днес и по 30% за 20 и 21 май.
Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде 135,а на 21 май ще е 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка леко се поуспокои
спрямо предходните 24 часа и беше смутена. Планетарна геомагнитна
суббуря (Kp=4) имаше тази сутрин между 6 и 9 часа българско време.
Потокът слънчеви протони с евергия над 10 MeV е все още близо 50 пъти
над фоновите си стойности, но вече е под прага на радиационна буря.
Геомагнитната буря от предходното денонощие стана причина за значителна
аврорална активност на високи ширини, където бяха наблюдавани красиви
полярни сияния.
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Сияние над Британска Колумбия (Канада)
(solarham.net)
През днешния ден геомагнитната обстановка ще бъде в интервала между
смутена и мощна геомагнитна буря на високи ширини (местен K индекс равен
на 7). Причината за това ще бъде достигането до Земята на изхвърлената
на 17 май в резултат на слънчево M-изригване коронална маса. Очаква се
срещата с плазмения облак да се случи тази вечер. Утре геомагнитната
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обстановка ще бъде между спокойна и активна, а на 21 май тя ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 30%, а за средна геомагнитна буря (Kp=6; G2) тя е около
20%. Вероятносттите за утре за средни ширини са както следва: 30% за
геомагнитно смущение и 10% за малка буря. На 21 май има 15% вероятност
за геомагнитно смущение. В рамките на 3-дневната прогноза се запазва
значителна вероятност за радиационна буря.

Умерена слънчева активност и
геомагнитна буря. 20% вероятност за голяма
геомагнитна буря утре
18 май/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше умерена. Изригване
със средна мощност (M3.2) беше генерирано в активната област 1748 вчера
около обяд българско време (в 11ч57мин). То беше съпроводено от
радиоизбухвания от II и IV тип, които са съпътстващи явления съответно
на изхвърляне на коронална маса и протонно (СЕЧ) изригване. Групата
петна 1748 е в значително по-геоефективна позиция спрямо Земята в
сравенине с предходните дни, така че движението на изхвърления плазмен
облак е по посока към Земята. Слънчевият рентгенов поток в момента се
колебае слабо около нива B8-C1.
На слънчевия диск има общо 10 групи петна - по 5 в северното и южното
полукълбо. Като обща площ преобладават петната в северното полукълбо.
Там са групите петна с номера 1743, 1744, 1745,1748 и 1752. На юг от
екватора са 1746, 1747, 1749, 1750 и 1751. Групата петна 1748, която е
от магнитен клас "бета-гама-делта" продължава да бъде най-сериозният
потенциален източник на мощни активни процеси, включително на рентгенови
изригвания от клас X и протонни (СЕЧ) изригвания.
Боулдърското число е 198, а съответното Волфово число по наша груба
оценка е около 140-150. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 136. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 420 км/с.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) в
резултат на M3.3-изригване, регистрирано
от коронографа на сондата STEREO-Behind
на 17 май 2013 г (STEREO-B; solarhm.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 май) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за M- изригвания е средно
по 75% за всеки един от трите дни. Съответната вероятност за мощно
изригване от клас X е средно по 50% на ден. Остава висока и вероятността
за протонни (СЕЧ) изригвания. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
около 140, а на 20 май ще е 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие се
характеризира като състояние на слаба геомагнитна буря (Kp=5; бал G1).
Тя започна около 3ч сутринта българско време и продължава и до момента.
Това доведе до аврорална активност (сияния) както над полярните райони,
така и на средни ширини (MLA- Mid Latitude Aurora). Над България
геомагнитната обстановка беше смутена. Местният K- индекс за Панагюрище
достигна бал 4 между 6 и 9ч сутринта българско време. Слабата
радиацционна буря (S1), свързана с повишен поток на слънчеви протони с
висока енергиs (E=> 10 MeV; СЕЧ) продължава вече трето денонощие, но е с
тенденция към отслабване. Във връзка с това се наблюдава повишена
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абсорбция на дългите радиовълни (VLF) над полярните райони, породена от
повишена йонизация в D- слоя на йоносферата. Високата слънчева
активност от последните дни доведе до значителен спад в потока на
галактичните космически лъчи (виж данните от неутронния монитор на
ИЗМИРАН). Към Земята се движи слънчев плазмен облак, свързан с
вчерашното M3.2- изригване. Той ще достигне нашата планета утре следобяд
или привечер.
Днес среднопланетарната геомагнитна обстановка ще бъде между смутена и
активна. Утре се очаква тя да бъде между спокойна и голяма геомагнитна
буря (Kp=7; G3), а на 20 май да бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 35%, а
на 20 май тя ще бъде 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за утре е 30%, а на 20 май тя ще е около 10%. Вероятността
за голяма геомагнитна буря на средни ширини за утре е 20%. За цели
3-дневен период на прогнозата остава значителна вероятност да
радиационна буря (бал S1 или по-висока).

Ново M-изригване. Плазмен облак
се движи към Земята

17 май/16ч15мин:

В 11ч57мин. бълг.време групата петна 1748 изригна отново, този път с
M3.2. Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса, което се
движи към Земята. Очакавайте нова информация през следващите часове.

M3.2- изригване от активната област 1748
на 17 май 2013 г (SDO; solarham.net)
Между 9 и 12ч бълг.време местния геомагнитен K-индекс в станция
Панагюрище достигна 4, което съответства на геомагнитна суббуря . През
следващите три часа обаче обстановката се успокои.
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М- изригване. Петнообразуването с дневен рекорд за настоящия 24-ти цикъл!

17 май/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Активната
област 1748 се "събуди" отново и в 00ч53мин бълг.време генерира
изригване с мощност M1.3. За съжаление в интервала между 21ч снощи и 05ч
тази сутрин липсват изображения от коронографите на спътника SOHO, така
че в момента не е съвсем ясно имало ли е съпътстващо изхвърляне на
коронална маса или не. Другите по-значими изригвания, станали в рамките
на последните 24 часа са от клас C. Групата петна 1748 все повче се
обръща към Земята, така, че всяко по-значимо събитие, свързано с нея
ще бъде все по-геоефективно. През последните часове слънчевият
рентгенов поток е около нивото C1.
В момента на видимата откъм Земята страна на Слънцето има 10 групи
петна- по 5 на север и на юг от екватора. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите с номера 1743, 1744, 1745, 1748 и
новата 1752. В южното полукълбо са 1746, 1747, 1749, 1750 и 1751.
Групата 1748 запазва своя магнитен клас "бета-гама-делта", а заедно с
това и потениала си за мощни изригвания от клас X. Боулдърското число е
212, което е рекорд за среднодневните стойности на този индекс в рамките
на целия настоящ 24-ти слънчев цикъл Предишният рекорд (SSN=207) е от
месец септември 2011 година. Съответното Волфово число по наша груба
оценка е около 140-150. Слънчевият радиоиндекс F10.7 обаче изглежда
неповлиян от този ръст на петнообразуването и си остава 145. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е 350-360 км/с.

М1.3 -изригване през нощта на 16/17 май
2013 г (SDO; solarham)
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В рамките на 3-дневната прогноза (17,18 и 19 май ) слънчевата
активност ще е между умерена и висока. Вероятността за M-клас
изригване е средно по 75% за всяка една от трите дати.
Вероятността за мощно изригване от клас X е средно по 50% на ден.
Високата вероятност за протонно (СЕЧ) изригване също се запазва.
Очакваната стойност на F10.7 за утре (18 май) е 145, а за 19 май същата
е 140.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Конкретно над България обаче тя остана спокойна. Слабата
радиационна буря (бал S1), свързана с увеличен поток на слънчеви
протони с висока енергия над 10 MeV (СЕЧ) продължи през цялото
денонощие.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а на 18
и 19 май - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 30%, а за малка геомагнитна буря
(бал G1)тя е 10%. За утре и на 19 май вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 15%, а за малка геомагнитна буря тя е
по 5%. Твърде е възможно радиационната буря да продължи в рамките на
целия 3-дневен период.

Слънцето засега се успокои. Слаба
радиационна буря и геомагнитно смущение
(суббуря)
16 май/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Групата
ретна 1748, която беше източник на 4 изригвания от мощния клас X между
понеделник и сряда, през последните 24 часа е почти спокойна. Имаше само
слаби C- изригвания. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е
около ниво B5-B6. В момента на слънчевия диск се виждат 9 групи петна.
На север от екватора са групите 1743, 1744, 1745 и 1748. В южното
полукълбо са 1746, 1747, 1749 и новите бързо нарастващи групи 1750 и
1751. По площ преобладават петната в северното полукълбо. Групата 1748
запазва своя магнитен клас "бета-гама-делта" и остава основният
потенциален източник на слънчеви рентгенови изритвания със средна и
голяма мощност, а така също и на протонни изригвания.
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Групата петна 1748 на 15 май 2013 г.
(SDO; solarham.net)
Боулдърското число "удари" няколкомесечен рекорд и е 186. Волфовото
число е по наша груба оценка около 130-140. Слънчевият радиоиндекс F10.7
е 146. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е в
интервала 400- 420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 май) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 80% за всеки един от посочените три дни, а за
мощно изригване от клас X е по 60%. Според Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър е почти сигурно, че днес ще има протонно
изригване, вероятността за което е 99%. За утре и на 18 май вероятността
за подобно събитие е 90%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 на 17 и 18 май ще
бъде около 145.
ГЕОФИЗИЧНА

АКТИВНОСТ

През последните 24 часа 3-часовият планетарен геомагнитен индекс Kp
достигна бал 4 тази сутрин между 6 и 9ч бълг.време. Това съответства на
планетарна геомагнитна суббуря. Конкретно над България обаче
геомагнитната обстановка засега остава спокойна. Потокът на слънчеви
протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита
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достигна и леко надмина прага на слаба радиационна буря (S1). Нивата на
потока не представляват опасност нито за спътниковата апаратура, нито за
космонавтите от МКС, а още по малко за авиацията. Тенденцията обаче
засега е този поток, макар и бавно, да продължава да нараства.
Днес и на 18 май геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена, а утре (17 май) - между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и 18 май е около 15%, а за
утре тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за утре е 10%. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или S2) за утре
и на 18 май е значителна.

Продължава серията от мощни
слънчеви изригвания от активната област 1748

15 май/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност остана висока. Рано тази
сутрин в 04ч47мин бълг.време активната област 1748 генерира ново мощно
изригване от клас X1.2.(видео) Явлението е съпроводено с радиоизбухвания
от II тип и изхвърляне на коронална маса, а също така и радиоизбухване
от IV тип, което съпровожда протонно (СЕЧ) изригване. Рязко се повиши
радиопотокът около 2695 MHz (дължина 10 см)(тъй.нар. явление "tenflare"). Това е много опасно за работата на цялата телекомуникационна
инфраструктура, работеща около тази радиочестота (телекомуникационни
спътници, GPS, радари и др.). Слънчевият рентгенов поток е още в процес
на плавен спад след мощното изригване и в момента е около нивото C1.5.
На слънчевия диск се виждат 9 групи петна. В северното полукълбо са
групите 1738 (залязваща), 1742, 1743, 1744, 1745 и 1748 (близо до
източния лимб). В южното полукълбо са групите 1741, 1746 и 1747. Групата
петна 1748, както очаквахме вчера, се оказа от магнитен клас "бета
-гама- делта" и е основният източник на мощни активни явления на
видимата откъм Земята страна на Слънцето. Другата по-голяма и сложжна
група петна е 1745, но засега тя е спокойна.
Боулдърското число е 142. Според нашата предварителна груба оценка
Волфовото число е около 110-120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 148.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 350 км/с.
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X1.2- изригване в 04ч47мин бълг.време
на 15 май 2013 г (SDO; solarham.net)
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Изхвърляне на коронална маса
Изображение от коронографа LASCO/C2 на
борда на спътника SOHO в 05ч00мин бълг.време
на 15май 2013 г
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 май) слънчевата активност
се очаква да бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от
клас M е по около 80% средно за всяка една от трите дати. Вероятността
за мощно изригване от клас X е по 50% на ден за същото време.
Съответната вероятност за протонно (СЕЧ) изригване е 20% за днес, 30%за утре и 40%- за 17 май. Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде 145, а на 17
май- около 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изимналото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
остана спокойна. Имаше регистрирани смутени периоди (суббури) в някои
станции на високи ширини. Потокът на слънчеви протони с висока енергия
(E=> 10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше завишен почти през цялото
изминало денонощие, но все пак досега не достигна ниво на радиационна
буря.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утремежду спокойна и смутена, а на 17 май според Центъра за прогнози на
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космическото време в Боулдър ще бъде спокойна. (Според нас през този ден
е възможна активизация тъй като изхвърлянето на коронална маса, което е
свързано с последното X- изригване може частично да засегне Земята). И
през трите дни остава повишена вероятността за радиационна буря,
свързана с евентуално повишение на СЕЧ-потока на геостационарна орбита в
резултат от слънчево протонно изригване.

Трето изригване от клас Х в
рамките на 24 часа. Възможна е радиационна
буря
14 май/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше висока. Рано тази
сутрин в 04ч10мин бълг.време новата активна област 1748 изригна мощно за
трети път в рамките на едно денонощие- този път с бал X3.2!(видео)
Новото мощно рентгеново изригване измести от третото място в класацията
на слънчевия 24-ти цикъл предишното от вчера, което беше с бал X2.8.
Изригването беше съпроводено с "пълната програма" за подобни случаи, а
именно: Радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална маса със
скорост 1514 км/с; Радиоизбухване от IV тип, което е индикатор за
протонно изригване (СЕЧ). Тъй като групата петна 1748 е все още почти на
самия източен край на лимба и поради това не е добре разкрита спрямо
Земята, и това изхвърляне на коронална маса няма да бъде геоефективно.
От друга страна обаче слънчевите протони с висока енергия вече
достигнаха Земята и вече започна покачване на радиационния фон (виж
по-надолу). Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото C1.
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X3.2- изригване в 04ч10мин бълг.време на
14 май 2013г (SDO; solarham.net)
На слънчевия диск има 9 регистрирани групи петна. В северното полукълбо
са групите 1738, 1742, 1743, 1744, 1745 и 1748 (изгряваща). В южното
полукълбо са 1741, 1746 и 1747. По площ преобладават петната в
северното полукълбо.
Групата 1745 е най-голяма и достига 550 милионни части от слънчевия
диск. Тя е от магнитен клас "бета-гама". От друга страна 1748 засега се
разкрива като група от магнитен клас "бета", но е почти сигурно, че
нейната реална конфигурация е поне "бета-гама" и дори "бета-гама-делта".
За да се разбере каква точно е тя, групата 1748 трябва да се разкрие
напълно за земните наблюдатели. Боулдърското число е 144, а Волфовото
число по наша груба оценка е около 110-120. Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 150. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 370
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 май) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за M-клас изригване е по
80% за трите дати. Вероятността за X - клас изригване е по 40% средно на
ден, а вероятността за протонно (СЕЧ)- изригване е по 20%. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 150, а на 16 май леко ще спадне до
145.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка остана спокойна. В
резултат на мощното изригване от клас X3.2 през изминалата нощ в момента
има покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10
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MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита. Засега те не са достигнали до ниво
на радиационна буря, но не е изключено това да стане през следващите
часове.
За днес се очаква геомагнитната обстановка да остане спокойна. Утре тя
ще бъде между спокойна и активна , а на 16 май - между спокойна и
смутена.Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
10%, а за утре и на 16 май е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря
за утре и на 16 май е по 5%. За целия срок на 3-дневната прогноза (14-16
май) е възможна радиационна буря.

13 май/19ч30мин:

Слънцето се "отпуши": Ново мощно

изригване!
След като в продължение на последните 6 месеца на Слънцето нямаше нито
едно изригване от мощния клас X, днес само в продължение на малко повече
от половин денонощие имаше две такива! Само преди половин час, а именно
в 19ч05мин. бълг. време активната област на източния лимб изригна мощно
за втори път - този път с бал X2.8. Това е третото по мощност слънчево
изригване в рамките на 24-ти цикъл. По-мощни от него (засега) са двете
изригвания с бал X6.9 на 9-ти август 2011 г и X5.4 на 7 март 2012г. Тъй
като източникът на явлението е все още на самия източен край на диска,
не се очаква евентуалното изхвърляне на коронална маса да може да
достигне Земята. Нова информация ще има през през следващите часове.
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Изригване от клас X2.8 на източния край на
слънчевия диск в 19ч05мин бълг.време на
13 май 2013г. (SDO, solarham.net)

13 май/17ч15мин:

M1.1- изригване

Изригване със средна мощност (~M1.1) имаше около 15ч05мин.бълг.време.
Източникът на изригването, както и другите обстоятелства около него все
още се уточняват.

X-изригване от новоизгряваща
активна област

13 май /15ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше висока. Първото от
близо шест месеца изригване от мощния клас X е най-после вече факт
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(видео). То се случи тази сутрин в 05ч15мин бълг.време. Негов източник е
новоизгряваща активна област, която в момента е на североизточния край
на слънчевия диск. Изригването е с мощностен показател X1.7 и това го
прави 9-то по мощност изригване в настоящият слънчев 11-годишен
петнообразувателен цикъл под цюрихски номер 24. С изригването е
свързано радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална маса със
скорост 2347 км/с. Посоката на движение на плазмения облак е насочена
много встрани от посоката към Земята. По тази причина не се очаква това
явление да е геоефективно. През последните няколко часа след
X-изригването слънчевият рентгенов поток варира около нивото C1. На
слънчевия диск се виждат 10 регистрирани групи петна. В северното
полукълбо са групите 1738, 1739, 1742, 1743, 1744 и 1745. В южното
полукълбо са 1740, 1741, 1746 и 1747. По площ преобладават петната в
северното полуукълбо. Най-голямата група е 1745. По площ тя е около 600
милионни части от слънчевия диск. Тя е от магнитен "бета-гама" и е
потенциален източник както на M така и на X- клас изригване. Другата
група от магнитен клас "бета-гама" е 1746. Боулдърското число достигна
стойност 173. Волфовото число по наша груба оценка е около 120-130.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 147. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 360 км/с.

Североизточния край на слънчевия диск
на 12 май 2013 г (SDO, solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 май) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Според Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър вероятността за M- клас изригване е средно
по 50% за всяка една от трите дати, а за X- клас изригване е средно по
5%. По наше мнение тези вероятности трябва да се приемат за по-високи.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 за 14 и 15 май ще бъде около 150.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) също беше спокойна.
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Днес геомагнитната обстановка ше бъде между спокойна и смутена, утре (14
май) тя ще бъде спокойна, а на 15 май същата ще е между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения за днес е 15%, за утре
ще бъде около 10%, а на 15 май ще е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря (G1 )на средни ширини за днес и на 15 май е около 5%, а
за утре е пренебрежима. Засега не се очаква повишение на потока на
слънчевите протони с висока енергия (СЕЧ) на геостационарна орбита над
обичайния фон.

10 май/07ч30мин:

М-изригване от старата активна

област 1726
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше умерена. Старата
активна област 1726, която изгрява отново на североизточния край на
слънчевия диск още с появата си стана източник на две значителни
изригвания. Най-напред около 3 часа през нощта българско време тя
генерира C9, а близо час по-късно и M3.6- изригване. Засега няма данни
за съпътстващи явления. Твърде възможно е да има изхвърляне на коронална
маса, но тя най-вероятно ще подмине Земята. Ще следим за допълнителна
информация, но поради организационни затруднения през днешния ден (за
съжаление) ще можем да съобщим такава не по-рано от 20ч тази вечер.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1. На слънчевия диск има 8
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са 1738, 1739, 1741,
1743 и 1744(старата 1726). Южно от екватора са 1732, 1734 и 1736.
Боулдърското число е 154. По наша груба оценка Волфовото число е около
110-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 128. Сккоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 420-430 км/с.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър от 0ч.
бълг.време на 10 май днес и през следващите два дни (11 и 12 май)
слънчевата активност ще бъде ниска. Според тази прогноза вероятността за
M- изригване за днес и 35%, а за 11 и 12 май тя е по 20%. Вероятността
за X- изригване се приема за пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс на 11
и 12 май ще бъде 115.
По наше мнение тази 3-дневна прогноза в предвид на новите обстоятелства
е необходимо да бъде коригирана по посока от ниска към умеерена
активност.
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M3.6- изригване на 10 май 2013г
(SDO; solarham.net)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) бяха
около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Активизиране е
по-възможно на 12 май. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини и за трите дни (10, 11 и 12 май) е по 10%. Засега не се очаква
покачване на потока на СЕЧ на геостационарна орбита. Това обаче би могло
да се случи при евентуално по-мощно изригване.

09 май/10ч00мин: Само C- изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше слаби
C-изригвания. Последното беше преди около час и половина, в 08ч20мин
бълг.време с мощностен показател ~ C3.5. Усредненият слънчев рентгенов
поток през последните часове е в границите B8-B9. На слънчевия диск има
7 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите 1738 и
1739. В южното полукълбо са 1732, 1734, 1736, 1740 и 1741. Две нови
малки групи петна се появиха около североизточния край на диска, но
засега все още не са получили номера. По площ преобладават петната в
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южното полукълбо. Групата петна 1736 се разви до магнитен клас "бетагама", но засега остава спокойна. Боулдърското число е 122. Съответното
Волфово число е по наша груба оценка около 90. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 127. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 480-490 км/с.

Две нови малки групи петна
в северното полукълбо на
8 май 2013 г. (solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 май) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за M- клас изригване е около 35% средно за
всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване (клас X) е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 125, а на
11 май ще е 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=> 10MeV ; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше на своите фонови нива.
В рамките на 3-дневната прогноза (9-11 май) геомагнитната обстановка ще
бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 10% за всяка една от датите 9, 10 и 11 май. Не се очаква съществена
промяна в радиационната обстановка на геостационарна орбита, свързана с
високоенергетични слънчеви частици (СЕЧ).

08 май/09ч00мин:

Много петна, но ниска активност.
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Геомагнитна суббуря над България
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше слаби
C-изригвания. Най-мощното измежду тях беше от клас C3 през нощта, около
3ч30мин. българско време. Рентгеновият слънчев поток е в момента около
нивото B6. На видимата откъм Земята страна на Слънцето има 7
регистрирани групи петна. Преобладават по площ петната в южното
полукълбо. В северното полукълбо са групите 1738 и 1739. На юг от
екватора са 1732, 1734, 1736, 1740 и 1741. Всички групи петна днес имат
нисък потенциал за изригване от клас M. Това е ситуация, която се случва
много рядко (виж картата на риска за днес, 8 май). Боулдърското число е
118, а съответното Волфово число е, по наша груба оценка около 90.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 129. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 480-490 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 май )слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за M-изригване обаче остава значителна и е
около 35% за всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване
от клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 9 и 10 май ще бъде
около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
спокойна. Над отделни райони от Земята обаче имаше геомагнитни смущения,
включително и над България. Вчера около обяд, между 12 и 15 часа
българско време, местния K -индекс за станция Панагюрище беше 4. На
геостационарна орбита потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и
смутена, а на 9 и 10 май - спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за всеки един от трите дни е около 10%.
Радиационната обстановка на геостационарна орбита свързана със СЕЧ ще
остане спокойна.

07 май/09ч30мин:

Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше слаби
C-изригвания. Рентгеновият слънчев поток в момента варира около нивото
B6-B7. На видимата откъм Земята страна на Слънцето има 8 регистрирани
групи петна. Три от тях са в северното полукълбо (1731 (залязваща),1738
и 1739). На юг от екватора са 1732, 1734, 1738, 1740 и новата група
1741. По обща площ преобладават петната в южното полукълбо. Само групата
1739 е от магнитен клас "бета-гама" и има потенциал за мощни изригвания
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(клас равен или по-висок от M5). Боулдърското число е 122. По наша груба
оценка Волфоното число е около 90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 131.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята в момента е около
530 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза слънчевата активност ще
ниска и умерена. Вероятността за М- изригване се оценява
всяка една от датите 7, 8 и 9 май. Вероятността за мощно
клас X е по 5% за всеки един от тези дни. Радиоиндексът
бъде около 130, а на 9 май слабо ще нарастне до 135.

бъде между
на около 45% за
изригване от
F10.7 утре ще

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше в
рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 9 май ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по около 10% за всяка една от датите 7, 8 и 9 май.
Радиационната обстановка на геостационарна орбита се очаква да бъде
спокойна в рамките на 3-дневната прогноза.

06 май/09ч00мин:

Импулсно M-изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Най-мощното
изригване беше с показател M1.4 от активната област 1739 в 20ч56мин
българско време. То беше от импулсен характер и продължи само няколко
минути. Подобни импулсни изригвания не се съпровождат с изхвърляне на
коронална маса. Три часа след това от същата област имаше второ импулсно
изригване- този път малко по-слабо (C8). Слънчевият рентгенов поток през
последните часове е между B6 и B8.
В момента на слънчевия диск има 6 групи петна. В северното полукълбо са
1731(залязваща), 1737, 1738 и 1739. В южното полукълбо са групите 1732 и
1734. По площ преобладават петната в южното полукълбо. Групите 1731,
1734 и 1739 са от магнитен клас "бета-гама" и имат значителен потенциал
за изригване от средния мощностен клас M. Групата 1739, която е
най-активна през последните две денононщия има и потенциал за изригване
от мощния клас X. През следващите дни тя ще представлява особен интерес,
тъй като ще заема все по- геоефективна позиция върху видимия диск на
Слънцето. Боулдърското число е 103. По наша груба оценка Волфовото
число е около 80-85. Радиоиндексът F10.7 e 137. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята в момента е приблизително 415-420 км/с.
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Импулсно M1.4 изригване на 5 май 2013г.
(снимка SDO; solarham.net)

В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 май) слънчевата активност ще
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 45% за всеки един от трите дни. Вероятността за
мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване е средно
по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде около 135 на 7 и 8
май.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) беше в
рамките на фона.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 7 май - спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по около 10% за всеки един от трите дни. В рамките на
3-дневната прогноза не се очаква покачване на потока на слънчеви протони
с висока енергия (СЕЧ) на геостационарна орбита.

Вероятността за M-изригване
остава значителна
05 май/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше голям
брой C- изригвания. Най-мощното измежду тях беше C6 и се случи малко
след полунощ. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около
ниво B5-B6. На видимата откъм Земята страна на Слънцето има 7 групи
петна. 5 от тях са в северното полукълбо. Те са групите 1728
(залязваща), 1731, 1737, 1738 и 1739. В южното полукълбо са групите
1732, 1734 и новоизгряващата на източния лимб група 1740. По обща площ
преобладават петната в южното полукълбо. Три групи (1731, 1734 и 1739)
са от магнитен клас "бета-гама". Те са значителни потенциални източници
на изригвания от средния мощностен клас M, а 1731 и 1739 са макар и
слаби потенциални източници на изригвания от клас X. Боулдърското число
е 156. По наша груба оценка Волфовото число е около 110-120. Слънчевият
радиоиндекс е 142. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята
е около 350-360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5-7 май) слънчевата активност ще бъде
между ниска и умерена. Вероятността за M-клас изригване за датите 5, 6 и
7 май е средно по 45%. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5%
за всеки един от тези три дни. 5% е вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване. Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде около 140 на 6 и 7 май.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. На
геостационарна орбита потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) беше около нивото на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и
активна. Утре и на 7 май тя ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, а
за слаба геомагнитна буря (К=5; бал G1) е около 5%. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и на 7 май е 10%. Малко е
вероятно покачване на СЕЧ-потока на геостационарна орбита в рамките на
3-дневната прогноза.

Висока слънчева активност и
спокойна (засега) геомагнитна обстановка
04 май/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше висока. Имаше серия
от C- изригвания и две от средния мощностен клас M. Първото от тях беше
от многоцентровата група 1731 снощи в 19ч53мин българско време. Второто
изригване в 20ч32мин беше мощно (M5.7) от новоизгряващ активен център в
северното полукълбо. Това е старата група петна 1719, която сега
получава номер 1739. Изригването бе съпроводено с изхвърляне на
коронална маса, чиято траектория обаче подминава Земята. Рентгеновият
поток на Слънцето през последните часове е около нивото B8-B9.
На видимия слънчев диск има 6 групи петна. В северното полукълбо са
1729, 1731 и новоизгряващата група 1739. На юг от екватора са групите
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1730, 1732 и 1734. По площ преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Групата петна 1731 запазва своята "бета-гама- делта" магнитна
конфигурация и се очаква да остане основен източник на активни явления и
днес (виж картата на риска за 4 май 2013 г). Групата 1734 в южното
полукълбо е от магнитен клас "бета- гама" и е значителен потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M. Новата група 1739 ще
бъде следена с особен интерес през следващите дни. Със завъртането на
Слънцето тя ще заема все по-геоефективна позиция. Снощното M5.7изригване от тази област е индикатор, че тя е потенциален източник не
само на M, но вероятно и на X- изригвания.
Боулдърското число е 150, а съответното Волфово число по наша груба
оценка е около 100-110. Радиоиндексът F10.7 e 148. Скоростта на
слънчевия вяятър в околностите на Земята е 360-370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 май) слънчевата активност се
очаква да бъде предимно умерена. Вероятността за изригване от клас M е
средно по 55% за всяка една от трите дати. Вероятността за мощно
(X-клас) изригване е по 10% за посчените дни. 10% е и вероятността за
протонно (СЕЧ) - изригване.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=> 10 MeV, СЕЧ) на
геостационарна орбита остана в рамките на обичайния фон. Две добре
изразени внезапни йоносферни смущения в резултат от M- изригванията
вчера вечерта бяха регистрирани от SID- монитора в НАОП
"Ю.Гагарин"-Ст.Загора.

SID-явленията, свързани с двете M-изригвания
на 3 май 2013г.
Днес и на 6
смутена , а
геомагнитни
утре тя е

май геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
утре (5 май) - между спокойна и активна. Вероятността за
смущения на средни ширини е по 10% за днес и 6 май, а за
15%. И за трите дни има вероятност от радиационна буря при
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евентуално протонно (СЕЧ) изригване от групите петна 1731 или новата
1739.

03 май/22ч15мин:

Две М-изригвания в интервал от 40

минути
В 19ч53мин. българско време активната област 1731 произведе рентгеново
изригване със средна мощност (M1.3). Възможно е да има и изхвърляне на
коронална маса. Около 40 минути по-късно (в 20ч32мин) мощно изригване от
клас M5.7 бе генерирано в новоизгряваща активна област в североизточния
край на слънчевия диск (старата група петна 1719). Явлението е
съпроводено с радиоизбухване от II тип, което съпровожда изхвърляне на
коронална маса със скорост около 1300 км/с. Тъй като активният център
все още не е в геоефективна позиция, дори и още не е добре видим за
земните наблюдатели, то най-вероятно плазменият облак ще подмине Земята.
В резултат на това изригване обаче е възможно покачване на радиационния
фон на геостационарна орбита, свързано със слънчеви протони с висока
енергия (СЕЧ). Повече подробности по двете изригвания и свързаните с тях
явления ще дадем в сутрешния редовен бюлетин на ЦССЗМ. Имаме обаче
готовност и за допълнителни извънредни съобщения, ако е целесъобразно
това да се направи.

M1.3- изригване от групата петна 1731 в
19ч53мин. бълг.време (снимка SDO; solarham.net)
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Мощно M5.7- изригване от новоизгряващ
активен център 20ч32мин. бълг.време
(снимка SDO; solarham.net)

03 май/10ч15мин:

Слънчевата активност леко спадна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
слаби изригвания, които бяха в ниската част на C-диапазона (около и под
C3). Рентгеновият поток на Слънцето през последните часове е почти
посотянен на ниво B9. На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна.
По площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора са
залязващата група 1728 и все още голямата и сложна група 1731. Тя
запазва своя магнитен клас "бета-гама-делта" и остава единственият
потенциален източник на мощни изригвания от клас X през днешния ден. На
юг от екватора са 1730 (залязваща), 1732 и 1734. През последното
денонощие 1734 дава признаци на известно усложняване, но засега все още
остава от магнитен клас "бета". Боулдърското число е 102. По наша груба
оценка съответното Волфово число е около 70-75. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 149. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята в
момента е около 420 км/с.
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В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 май) слънчевата активност ще
бъде ниска. Вероятността за средно по мощност изригване от клас М е 30%
за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване (клас X) е
средно по 5% на ден. Същото се отнася и до възможността за протонно
(СЕЧ)- изригване. Радиоиндексът F10.7 за утре се очаква да бъде около
155, а на 5 май да спадне леко до 150.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) беше
около фона.
Очаква се днес и утре геомагнитната обстановка да бъде предимно
спокойна. Известно активизиране е възможно на 5 май. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за днес и утре, а за 5
май тя се покачва до 15%. Радиационната обстановка на геостационарна
орбита по отношение на слънчевите протони с енергии около и над 10 MeV
ще остане спокойна .

Източникът на М-изригването е
активната област 1731. Изхвърляне на
коронална маса

02 май/12ч00мин:

Областта на тази- сутрешното M- изригване наистина се оказа групата
петна 1731. Регистрирано е радиоизбухване от II тип, което е и индикация
за изхвърляне на коронална маса. Посоката на движение на плазмата е
твърде на север от равнините на земната орбита и слънчевия екватор.
Въпреки това е възможно явлението да е частично геоефективно.
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М1.1- изригване и изхвърляне на коронална маса на
2 май 2013 г. (снимки: SDO и STEREO Ahead)
(solarham.net )

М-изригване, полярни сияния и
геомагнитна буря над България

02 май/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Кратко
изригване със средна мощност (клас M1.0) имаше тази сутрин около
08ч15мин българско време. Засега няма точна информация относно източника
на явлението. Предполагаме, че това е групата петна 1731, но дали
наистина е така ще се разбере през следващите часове. В предвид на почти
импулсния характер на събитието е малко вероятно с него да има свързано
изхвърляне на коронална маса. През последните часове слънчевият
рентгенов поток варира около средно ниво B8-B9. На видимата откъм Земята
страна на Слънцето има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 1732, 1733 (залязваща), 1734,
1735(залязваща) и новата 1736. В северното полукълбо е единствено
голямата група 1731. Групите 1731 и 1732 са от магнитен клас
"бета-гама -делта". Те са потенциални източници на изригвания със средна
и голяма мощност (класове M и X)(виж "картата на риска" за днес 2 май
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2013г). Боулдърското число е 151. Съответното Волфово число, по наша
груба оценка, е около 110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 159.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително
430 км/с.
Днес, както и на 3 и 4 май се очаква слънчевата активност да бъде между
ниска и умерена. Вероятността за М- изригвания е по 45% за 3 и 4 май.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е около 5% средно за всеки един от трите дни. Радиоиндексът
F10.7 утре ще бъде около 170, а на 4 май ще е 165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна активност беше
смутена (геомагнитна суббуря). Планетарната субубря продължава и в
момента (Kp=4). Над полярните райони тя достигна до нива на геомагнитна
буря със средна мощност в отделни станции. Появиха се красиви полярни
сияния (Aurora Borealis и Aurora Australis), както и сияния на средни
ширини (MLA- Mid Latitude Aurora). В периода между 21ч и 24ч бълг. време
на 1 май над България имаше слаба геомагнитна буря. Местният K- индекс в
Панагюрище достигна 5. Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) остана на околофоновите си нива на геостационарна
орбита.

Сияние над канадската провинция Алберта
- снимка на Золтан Коноуел; (solarham.net)
За днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между смутена и
активна. Утре (3 май) тя ще бъде между спокойна и смутена, а на 4 майпредимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения за утре и на 4
май е средно по 10%. Засега се очаква СЕЧ- потокът на геостационарна
орбита да остане около фоновите си стойности.
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Импулсно C9.6- изригване.
Петнообразуването продължава да расте
01 май/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от C-изригвания. Рано тази сутрин, около 06ч30мин българско време в
района на групата петна 1730 протече изригване, чийто мощностен
показател достигна C9.6, т.е. почти до нивото на клас M. То имаше
импулсен характер и не беше съпроводено от изхвърляне на коронална
маса. Нивото на слънчевия рентгенов поток през последните часове е
около C1. Изключително мощна ерупция на протуберанс , съпроводена с
изхвърляне на коронална маса беше наблюдавана близо до източния лимб.
На слънчевия диск се виждат общо 7 регистрирани групи петна. В северното
полукълбо са групите 1728 и 1731. В южното полукълбо са 1730, 1732,
1733, 1734 и новата 1735. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. В момента са общо 5 на брой областите върху Слънцето, които
са потенциален източник на изригвания със средна и/или голяма мощност
(виж картата на риска за днес (1 май 2013г)). Групите 1730 и 1731 са от
магнитен клас "бета-гама-делта" и имат потенциал както за мощни
рентгенови изригвания ат клас X, така и за протонни (СЕЧ)изригвания.
Боулдърското число е 165. По наша груба оценка Волфовото число е около
120. Радиоиндексът F10.7 също продължава да расте и достигна 154.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 420 км/с.

C9.6- изригване от активната област
1730 на 1 май 2013г (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 май) слънчевата активност ще

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

262 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния клас M
е по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от
клас X , както и за протонно (СЕЧ)изригване е по 5% средно на ден.
F10.7 ще продължи да расте. Утре той ще бъде около 160 , а на 3 май ще
достигне 165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше в
рамките на фона.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър днес както и
на 3 май се очаква геомагнитната обстановка да бъде спокойна, а утре (2
май) да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 3 май около 5%.
По наше мнение има предпоставки реалната геомагнитна активност за
периода 1-3 май да се окаже по-висока от очакваната.

30 април/10ч15мин:

Петнообразуването се активизира

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
C- изригвания. Двете най-мощни между тях бяха с показатели C4 и C5.8
съответно в районите на групите петна 1733 и 1730. Нивото на слънчевия
рентгенов поток през последните часове е около B8-B9. На слънчевия диск
се виждат общо 6 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са
групите 1728 и 1731. В южното полукълбо са 1730, 1732, 1733 и
новоизгряващата на югоизток група 1734. По обща площ преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Групите 1730 и 1731 са с
най-сложна магнитна структура. Съответните им магнитни класове са "бетагама-делта" и "бета-гама". По площ и общ брой петна обаче по-голямата е
1731. Тя е потенциален източник не само на мощни рентгенови изригвания
от клас X, но също така и на протонни (СЕЧ) изригвания. Боулдърското
число рязко нарастна и е 136. Волфовото число по наша груба оценка е
около 90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 142. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 април- 2май) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по
около 35% за всяка една от датите 30 април, 1 и 2 май. Вероятността за
мощно изригване от клас X е средно по 5% на ден. Приблизително такава е
и вероятността за протонно (СЕЧ) изригване. На 1 и 2 май слънчевият
радиоиндекс F10.7 ще бъде около 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
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спокойна. Над отделни райони на Земята, включително и над България обаче
имаше местни геомагнитни суббури. Потокът от слънчеви протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше в рамките на обичайния фон.
Днес и на 2 май геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена, а утре (1 май) тя ще бъде предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е около 15% за днес и 2 май, и 10%
за утре (1 май). Радиационната обстановка на геостационарна орбита,
свързана със слънчевите енергетични частици (СЕЧ) засега се очертава да
бъде спокойна.

29 април/23ч30мин:

Геомагнитна суббуря над България

Среднопланетарният геомагнитен индекс Kp беше през целия ден в рамките
на спокойните условия. Над България обаче между 12 и 15 часа имаше
геомагнитна суббуря. През този период местният K- индекс в Панагюрище
достигна бал 4.

29 април/09ч15мин:

Относително спокойно

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко C- изригвания. Двете най-мощни измежду тях бяха в диапазона
C3.5-C4. Нивото на слънчевия рентгенов поток през последните часове
варира малко над C1. На слънчевия диск се виждат общо 5 регистрирани
групи петна. В северното полукълбо са групите 1728 и 1731. Южно от
екватора са 1730, 1732 и 1733. По обща площ преобладават петната в
северното полукълбо. Нова група петна се вижда в югоизточния край на
слънчевия диск. Тя засега няма номер. Боулдърското число е 97. По наша
груба оценка Волфовото число е около 75-80. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 132. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 430 км/с.
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Нова група петна (28 април 2913 г)
(SDO; solarham.net)
Днес, утре и
за изригване
Вероятността
F10.7 утре и

на
от
за
на

1 май слънчевата активност ще бъде ниска. Вероятността
клас M е 25% средно за всеки един от трите дни.
мощно изригване от клас X е около 5%. Стойността на
1 май ще бъде около 130.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия на геостационарна орбита (Е=>
10 MeV; СЕЧ) беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 1 май геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини ще бъде по около
10% за всеки един от трите дни. Не се очакват значителни покачвания на
потока на слънчеви протони с висока енергия (СЕЧ) на геостационарна
орбита.

Ниска слънчева активност.
Вероятността за M- изригване остава
значителна
28 април/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко C- изригвания. Нивото на слънчевия рентгенов поток е около
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B9-C1. На слънчевия диск се виждат общо 6 регистрирани групи петна. В
северното полукълбо са групите 1727, 1728 и 1731. Южно от екватора са
1730, 1732 и 1733. По обща площ преобладават петната в северното
полукълбо. Там групата 1731 нарастна чувствително по площ и в момента е
около 500 милионни части от слънчевия диск. Нейният магнитен клас остава
"бета-гама", но имайки предвид разрастването й може да се очаква, че
същият може и да се усложни. Тя е потенциален източник на изригвания
както от среден (M), така и от мощен клас (X). Друг значителен
потенциален източник на изригвания е групата 1730 в южното полукълбо.
Боулдърското число е 100, а приблизителното Волфово число по наша груба
оценка е около 80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 продължава плавно да
нараства и стойността му днес е 127. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 420км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 април) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за M изригване остава значителна по 25% средно за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно
изригване от клас X е около 5%. На толкова се оценява и вероятността за
протонно (СЕЧ)- изригване. На 29 и 30 април радиоиндексът F10.7 ще бъде
около 125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=> 10 MeV; СЕЧ) беше в
рамките на обичайния фон.
Днес, както и на 29 и 30 април геомагнитната обстановка се очаква да
остане спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 15% за всеки един от трите дни. Не се очаква промяна в радиационната
обстановка на геостационарна орбита. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (СЕЧ) ще бъде в рамките на обичайния си фон.

27 април/10ч15мин:

Тенденция към бавно успокояване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от C- изригвания. Най-мощното измежду тях е с показател C5 и стана около
05ч40мин българско време тази сутрин. Слънчевият рентгенов поток
устойчиво поддържа средно ниво около C1. На слънчевия диск в момента се
виждат 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното
полукълбо. Там са групите 1726 (залязваща), 1727, 1728 и 1731. Южно от
екватора са 1729 и 1730. Групата 1726, която беше главен източник на
активност през последните дни, е на самия западен край на слънчевия диск
и днес ще се скрие за земните наблюдатели. От своя страна 1731 поради
завъртането на Слънцето заема все по-геоефективна позиция. Нейната площ
слабо нарастна през последното денонощие и в момента е около 300
милионни части от слънчевия диск. Магнитният й клас е "бета-гама".
Въпреки, че засега изглежда спокойна тя може да се разглежда като
потенциален източник на слънчеви изригвания със средна и голяма мощност
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(класове M и X). Боулдърското число е 104, а според нашата груба оценка
Волфовото число е около 75. Радиоиндексът F10.7 е 122. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 520 км/с.

Групата петна 1731 на 27 април
2013 г (SDO); solarham.net

Днес слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за
M-изригване е около 40%, а за мощно изригване от клас X е 15%. Има и 15%
вероятност за протонно (СЕЧ) изригване. На 28 и 29 април слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M е средно по
25% за двата дни. Вероятността за мощно изригване от клас X на 28 и 29
април е по 5%. Слънчевият радиоиндекс за посочените две дати се
очаква да бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше
спокойна. Потокът от слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита беше в границите на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 28
и 29 април ще бъде предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 15%, а аз утре и на 29 април тя е по
10%. За днес има слаба вероятност за радиационна буря, поради 15%
вероятност за СЕЧ- изригване от слънчевата активна област 1726.

Геомагнитна буря. Нова голяма
(1731)

26 април/11ч45мин:

група петна
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от C- изригвания. Най-мощното измежду тях с показател C8 беше около
09ч30мин. българско време тази сутрин. Негов вероятен източник е групата
1726 или новоизгрявашата на източния край на слънчевия диск група 1731.
Средното ниво на рентгеновия поток през последните часове е между B8-C1.
На видимата откъм Земята страна на Слънцето има общо 6 групи петна. В
северното полукълбо са 1726 (залязваща на западния лимб), 1727, 1728 и
новата група 1731. В южното полукълбо са групите 1729 и 1730. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Залязващата група 1726 се
разрастна до 1000 милионни части от видимия слънчев диск. Тя запазва
своята "бета-гама-делта" магнитна конфигурация и си остава най-мощният
потенциален източник на активни процеси откъм видимата страна на
Слънцето. Геоефективността на явленията от нея обаче вече е много
ограничена, тъй като 1726 е почти на самия западен край на слънчевия
диск. Протонно (СЕЧ) изригване от нея обаче би могло да предизвика
радиационна буря в околоземното космическо пространство. Другата
интересна група, която ще следим през следващите дни е 1731 (стар номер
от предишната видимост 1713). Тя е от магнитен клас "бета-гама".
Потенциален източник е както на M, така и на X- изригвания.
Боулдърското число е 93, а съответното Волфово число по наша груба
оценка е около 75. Радиоиндексът F10.7 е 119. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е приблизително 490 км/с.

10/24/2013 1:39 PM

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

268 of 276

http://www.heliotaraxy.com/older_bulletins.html

Групата петна 1731 на източния лимб
на 25 април 2013г (SDO) (solarham.net)
Днес и утре се очаква слънчевата активност да бъде между ниска и
умерена. Вероятността за M- изригване за двата дни остава 40% , а за
мощно изригване от клас X е 15%. За 28 април се очаква предимно ниска
слънчева активност. Вероятността за M- изригване за този ден е 30%, а
за изригване от клас X е 10%. Вероятността за протонно изригване е по
15% за днес и утре и 10% за 28 април. Слънчевият радиоиндекс за 27 и
28 април се очаква да бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира и
достигна ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Над
България тя обаче се проявява като геомагнитно смущение (K=4) по данните
от станция Панагюрище. Явлението е свързано с високоскоростен поток
частици в слънчевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция. Радиационната обстановка на геостационарна орбита
е спокойна и потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV;
СЕЧ) е около обичайния си фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане активна. За утре и на 28 април
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се очаква тя да бъде предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за 27 и 28 април е по 10% за всяка една от
двете дати. Остава в сила звачителна вероятност за радиационна буря в
рамките на 3-дневната прогноза (26-28 април).

Вероятността за M- изригване е
40%. Нови групи петна

25 април/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
от изригвания в ниската част на клас C в района на групата петна 1726.
Средното ниво на рентгеновия поток през последните часове е между B7-B8.
Поне две мощни изхвърляния на коронална маса е имало през нощта откъм
обратната спрямо Земята страна на Слънцето (виж снимките от коронографа
LASCO C2 на спътника SOHO по- долу). На слънчевия диск в момента се
виждат 4 регистрирани групи петна. Има и три нови групи - две в
северното и една в южното полукълбо. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там групата 1726 запазва магнитния си клас "бетагама-делта". Броят на петната в групата леко спадна, но за сметка на
това тя нарастна по площ и в момента надхвърля 800 милионни части от
слънчевия диск. Този район запазва своята активност, както и потенциала
си за M и X изригвания. В същото време обаче той приближава западния
край на слънчевия диск и евентуалните активни явления там ще са слабо
геоефективни. Другите две регистрирани групи в северното полукълбо са
1727 и 1728. Засега те изглеждат магнитно стабилни. В южното полукълбо е
групата 1729, която също е магнитно стабилна. Боулдърското число е 92.
По наша груба оценка Волфовото число е около 70. Радиоиндексът F10.7 e
115. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 430 км/с.

Изхвърляния на коронална маса откъм невидимата
от Земята страна на Слънцето през нощта на
24/25 април 2013 г. (SOHO / LASCO2)

В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 април) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M е средно по 40% за всяка една от трите дати. Вероятността за
мощно изригване от клас X е около 15%. Има слаба вероятност (15%) за
слънчево протонно изригване. Основните очаквания за активни явления са
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свързани с групата петна 1726. Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде
около 115 за 26 и 27 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка на
три пъти достига смутени нива (суббуря). На високи ширини в някои
станции беше регистрирана и буря с малка или средна мощност (местен K
индекс равен или по-голям от 5). Очакваме съобщения, снимков материал и
видеоклипове за аврорална активност (полярни сияния) от тези райони. Над
България геомагнитната обстановка вчера следобяд също достигна смутени
нива според данните от Панагюрище. През последните часове се наблюдава
нарастване на потока на слънчеви протони с висока енергия (Е= >10 MeV;
СЕЧ) на геостационарна орбита. Засега неговата стойност е под нивото на
радиационна буря. По всичко изглежда, че причината за това са мощните
активни процеси откъм обратната страна на Слънцето близо до западния
лимб, от които до Земята достигат тези частици с високи енергии.

Значителна вероятност за
M-изригване и слаба геомагнитна активност
24 април/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване вчера беше от клас C8.2. То стана около 17ч42мин българско
време в района на групата петна 1726. Средното ниво на рентгеновия поток
през последните часове е между B7-C1 . На слънчевия диск в момента се
виждат 5 регистрирани групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите 1726, 1727 и изгряващата на източния
лимб 1728. В южното полукълбо са залязващата 1723 и новата група 1729.
Групата 1726 запазва своя магнитен клас "бета-гама- делта" , както и
потенциала си за изригване от среден (M) или мощен клас (X), а така също
и за протонно (СЕЧ) изригване. Боулдърското число е 95, а съответното
Волфово число по наша груба оценка е около 70. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 118. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
около 320-330 км/с.
Днес, както и през следващите два дни (25 и 26 април) се очаква
слънчевата активност да бъде между ниска и умерена. Вероятността за
М-клас изригване за всяка една от трите дати е по 40%, а за мощно
изригване от клас X е по 15%. Толкова е и вероятността за изригване на
слънчеви протони с висока енергия (E=> 10 MeV; СЕЧ). Индексът 10.7 на 25
и 26 април ще бъде около 115.
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Групата петна 1726 на 24 април 2013 г.(SDO)
solarham.net
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. 3-часовият Kp- индекс достигна бал 4 (геомагнитна субубря)
тази сутрин между 3 и 6 часа българско време. Геомагнитната обстановка
над България обаче остана спокойна и местният K- индекс за Панагюрище
беше 2. Между 6 и 9 часа той се покачи до 3. Радиационната обстановка
на геостационарна орбита окончателно се успокои и в момента потокът на
слънчевите протони с висока енергия (Е=>10MeV; СЕЧ) е около обичайния си
фон.
Днес и на 26 април планетарната геомагнитна обстановка ще бъде между
спокойна и смутена, а утре (25 април )- между смутена и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Причината за тази активност е свързана
с коронална дупка в геоефективна позиция. Има вероятност за радиационна
буря, която би могла да се реализира при мощно изригване ( = > M5) от
активната слънчева област 1726.

23 април/09ч30мин:

Активната област 1726 продължава

да нараства
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
около 13ч30мин българско време в района на групата петна 1726 бе
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генерирано кратко M1.0- изригване. Средното ниво на рентгеновия поток е
между B6-B7 през последните часове. На слънчевия диск в момента се
виждат 3 регистрирани групи петна и една нова група, която изгрява откъм
североизточния край. Преобладава петнообразуването в северното
полукълбо. Там групата 1726 не само, че запази своя магнитен клас "бетагама-делта", но и значително нарастна по площ, достигайки близо 600
милионни части от слънчевия диск. Вероятността за активни явления от
тази област се запазва висока за днес. Другата група петна на север от
екватора е 1727. В южното полукълбо е залязмащата вече група 1723.
Боулдърското число е 83. По наша груба оценка Волфовото число е около
50-55. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 113. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята в момента е около 290 км/с.

Внезапното йоносферно смущение, регистрирано
от SID- монитора в НАОП "Ю.Гагарин"-Ст.Загора
в резултат от M1.0-изригването на 22 април 2013г

Групите петна 1726 и 1727 на 23 април 2013 г.(SDO)
Днес се очаква слънчевата активност да бъде между ниска и умерена, а на
24 и 25 април - предимно ниска. Вероятността за изригване от клас М за
днес е 40%, за утре тя е 35%, а за 25 април - около 30%. Вероятността за
мощно изригване от клас X за днес е 15%, а за 24 и 25 април- средно по
5%. Вероятността за протонно (СЕЧ) - изригване за днес е 15%, за утре е
5%, а за 25 април е пренебрежима. F10.7 ще бъде през следващите два дни
около 115.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=> 10 MeV)на геостационарна орбита
остана леко завишен, но далеч под праговото ниво за радиационна буря.
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна
и активна. На 25 април е възможно да достигне до ниво на слаба
геомагнитна буря (Kp=5; G1). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е 25%, а на 25 април е 30%. На 25 април
има 10% вероятност за слаба геомагнитна буря (G1). Днес е възможно СЕЧпотокът на геостационарна орбита да достигне нива на радиационна буря.
Това би се случило при мощно изригване (=> M5) от активната област 1726.

22ч15мин:

Импулсно M- изригване

Днес, около 13ч30мин. българско време в района групата петна 1726 имаше
импулсно M1.0- изригване. Такива кратки събития обикновено не са
свързани с изхвърляния на коронална маса. Следователно, не може да се
очаква и някаква значителна геомагнитна активност във връзка с това. Не
се очаква и промяна в радиационната обстановка в околоземния космос.

Импулсно M1.0- изригване на 22
април 2013 г. (SDO; solarham.net)

Значителна вероятност за
слънчево изригване със средна или голяма
мощност

22 април/09ч30мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко C-изригвания. Средното ниво на рентгеновия поток е между B3-B4
през последните часове. На слънчевия диск в момента се виждат 5
регистрирани групи петна. Преобладава петнообразуването в северното
полукълбо. Там са групите 1725(залязваща), 1726 и 1727. На юг от
екватора са групите 1722 и 1723. 1726 нарастна значително през
последното денонощие, а броят петна в нея е между 30 и 40. Същата се
разви до магнитен клас "бета-гама-делта". Това я прави твърде вероятен
източник на изригвания със средна мощност (клас М) и в по-малка степен
на мощно изригване от клас X и протони с висока енергия (СЕЧ) (виж
картата на риска). Покачването на радиационния фон на геостационарна
орбита, наблюдавано от вчера, се оказа свързано с мощно изригване отвъд
западния лимб, което е било съпроводено и с голямо изхвърляне на
коронална маса (видео). Явлението не е геоефективно. Покачването на
СЕЧ-потока все пак не достигна ниво на радиационна буря. Боулдърското
число е 76, а съответното Волфово число е по наша груба оценка от
порядъка на 50-60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 109. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 280 км/с.
Днес, както и на 23 и 24 април се очаква слънчевата активност да бъде
ниска, но със значителен шанс за М- и по-малък за X- изригване днес и
утре. Има значителен шанс за M -изригване на 24 април. Вероятността за
М- изригване за трите дати е средно по 40%. Вероятността за X-клас
изригване за днес и утре е по 15%, а за 24 април тя е 5%. За днес и
утре има също така и 15% вероятност за СЕЧ- изригване (протони с енергия
равна и по-голяма от 10 MeV). Радиоиндексът F10.7 утре и на 24 април се
очаква да бъде около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последните 24 часа.
Покачването на радиационния фон на геостационарна орбита, свързан със
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV) остана, както бе казано,
под праговото ниво за слаба радиационна буря (бал S1).
За днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
смутена, а утре и на 24 април тя да бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а
за утре и на 24-ти тя е 25%. За трите дни на прогнозата вероятността за
слаба геомагнитна буря (бал G1) е около 5%. За днес и за утре се допуска
15% вероятност за радиационна буря, свързана с възможно СЕЧ- изригване
от активната област 1726.

Слабо покачване на СЕЧ- потока
на геостационарна орбита

21 април/14ч45мин:

През последните два часа се наблюдава засега слабо, но осезателно
покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия на
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геостационарна орбита. То е особено видимо за диапазона над 10 MeV, но
също така добре личи и в диапазона над 50 MeV. Вероятно явлението е
свързано със слабото C2.5 изригване от активната област 1726 около
12ч30мин. българско време. Това събитие веднага се отрази в покачване на
нивото на радиоабсорбцията в УКВ- диапазона за честотите до 15 MHz.
Засега радиационният поток не е достигвал до бал S1 (слаба радиационна
буря). Продължаваме да следим за развитието на явлението.

21 април/10ч30мин:

Групата петна 1726 се разраства

и активизира
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
C-изригвания. През последните часове слънчевият рентгенов поток нарастна
до ниво B7. На слънчевия диск в момента се виждат 5 регистрирани групи
петна. В северното полукълбо са групите 1725, 1726 и 1727. На юг от
екватора са 1723 и 1724. По площ преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. През последното денонощие много бързо се разрастна
по площ и брой петна групата 1726. Същата достигна магнитен клас "бетагама". Това я прави значителен потенциален източник на изригвания от
средния мощностен клас M. От друга страна гпупата 1726 в момента е около
видимия централен меридиан на Слънцето и всяко по-мощно явление оттам
може да се окаже силно геоефективно. Боулдърското число е 101. Волфовото
число по наша груба оценка е около 75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е
105. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 280
км/с.

Групите петна 1726 и 1727 на 21 април 2013 г.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 април) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Според Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 10% за всяка една от трите дати. Според нас тази
вероятност е по-голяма, особено за днес. Вероятността за мощно изригване
от клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 23 април ще бъде
около 105.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с енергия равна и по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния си фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре тя ще бъде между
спокойна и смутена, а на 23 април- между спокойна и активна. Очакваното
активизиране е във връзка с влияние на слънчеви коронални дупки в
геоефективна позиция. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е както следва: 10% -за днес, 15% - за утре и 25%- за 23 април.
Радиационната обстановка на геостационарна орбита свързана със слънчеви
протони с висока енергия ще остане спокойна.

ПО- СТАРИ

БЮЛЕТИНИ

1 ФЕВРУАРИ - 9 ЮНИ 2013г
9 АВГУСТ 2012 - 31 МАРТ 2013 Г.
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