20 април 2015/0830мин: Очаква се активизиране на геомагнитната

обстановка
кратък бюлетин
Днес слънчевата активност е ниска. Има само едно изригване с
мощностен показател около C1.0-C1.1. Всички останали колебания на
рентгеновия поток са в пределите на B-диапазона. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова група петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Всички групи
петна са спокойни.

Слънчевият диск на 20 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 142 (по данни от снощи). Волфовото число
около 100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 152.

е

Днес, утре и на 22 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% за
всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване от клас X
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре ше бъде 150,а на 22 април ще е около 145.
Скоростта на слънчевия вятър е около 380-400 км/с. Днес следобяд се
очаква Земята да навлезе в зона с повишена скорост на слънчевия
вятър, чийто източник е дългоживуща област с положителна полярност
върху слънчевия диск. Утре до Земята ще достигне и изхвърлен на 18
април от Слънцето в резултат от избухване на протуберанс плазмен
облак. Ето защо се очаква покачване на геомагнитната активност още
от днес, но най-вече утре и на 22 април.
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна в

среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони от Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, а на 22 април тя ще е между смутена и малка геомагнитна
буря (Kp=5;бал G1) (***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
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