Слънцето е почти напълно спокойно. Има
условия за слаба геомагнитна активност
5 ок томври 2014г/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминало то денонощие слънчева та ак тивнос т беше ниска. Вчера преди и
около обяд са регис трирани две изригвания около прагово то ниво C1.0. След това
рен тгеновия т по ток ус тойчиво се "закрепи" в B- диапазона. През последни те
часове е около ниво то B4-B5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса(CME) по посока на Земя та.
На слънчевия диск има 6 групи пе тна. По площ и брой преобладава т пе тна та в
южно то полукълбо. На север о т еква тора са групи те 2177 и 2183. В южно то
полукълбо са 2178,2181, 2182 и 2184. Всички групи пе тна са о т магни тни класове
"алфа" и "бе та". Ка то слаби по тенциални из точници на изригвания о т средния
мощнос тен клас M се приема т 2178 и 2181.

Слънчевият диск на 5 октомври 2014г (SDO)
Боулдърско то число е 125. Волфово то число по наша груба оценка е около 70-75.
Слънчевия т радиоиндекс F10.7 e 128.
В рамки те на 3-дневна та прогноза (5, 6 и 7 ок томври) слънчева та ак тивнос т ще
бъде ниска. Вероя тнос т т а за изригване о т клас М е 15% за днес и по 5% за у тре
и за 7 ок томври. Вероя тнос т т а за мощно изригване о т клас X, как то и за
про тонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима и за три те дни. Слънчевия т
радиоиндекс F10.7 у тре и на 7 ок томври ще е приблизи телно 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последно то денонощие Земя та попадна в зона на влияние на слънчева
коронална дупка в геоефек тивна позиция (CH HSS-ефек т). Е то защо през
последно то денонощие скорос т т а на слънчевия вятър леко нарас тна и беше в

диапазона 350-420 км/с. В момен та тя е приблизи телно 410 км/с. Вер тикална та
(Bz) компонен та на междуплане тно то магни тно поле (ММП) се колебаеше, но
беше предимно положи телна през по-голяма та час т о т вчерашния ден. По-късно
(привечер) Земя та пресече сек торна граница на ММП с преход "+/-" т.е навлезе в
сек тор с о трица телна (южна) полярнос т. Максимална та о трица телна с тойнос т
на Bz около -9nT беше дос тигна та снощи към 23ч българско време. В момен та
с тойнос т та на Bz е +1.5nT.
Днес и у тре обс тановка та в близко то до Земя та междуплане тно прос транс тво
ще бъде леко сму тена, но с тенденцияя към успокояване. Във връзка с това днес и
у тре е възможна слаба геомагни тна ак тивнос т. На 7 ок томври се очаква т
спокойни условия.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последно то денонощие геомагни тна та обст ановка беше спокойна.
По токъ т на слънчеви те про тони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на
геос тационарна орби та беше около обичайния фон.
Днес и у тре се очаква геомагни тна та обс тановка да бъде между спокойна и
сму тена, а на 7 ок томври - предимно спокойна. Вероя тнос т т а за геомагни тни
смущения на средни ширини за днес е 30%, за у тре е 20%, а за 7 ок томври тя е
15%. Вероя тнос т та за малка геомагни тна буря на средни ширини 10% за днес и
по 5% за у тре и за 7 ок томври.
В рамки те на 3-дневна та прогноза (5-7 ок томври) по токъ т слънчеви про тони с
висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геос тационарна орби та ще бъде около
обичайния фон. Вероя тнос та за слаба радиационна буря (S1) е пренебрежима.
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