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КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ- СТАРИ СЪОБЩЕНИЯ
< ОБРАТНО

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
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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.

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

21 of 183

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

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.

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

27 of 183

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

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

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

31 of 183

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

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
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През последното денонощие слънчевата активност беше висока. Първото от
близо шест месеца изригване от мощния клас X е най-после вече факт
(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.
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Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) също беше спокойна.
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
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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

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

65 of 183

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

(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.
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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.

20 април/10ч45мин:

Три нови групи петна в северното

полукълбо
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше слаби
C-изригвания. През последните часове слънчевият рентгенов поток е около
ниво B3-B4. На слънчевия диск в момента се виждат 7 регистрирани групи
петна. В северното полукълбо са трите нови групи 1725, 1726 и 1727. В
южното полуклбо са вече известните от последните дни групи 1721,1722,
1723 и 1724. По площ преобладават петната в южното полукълбо. Новите
групи 1726 и 1727 в северното полукълбо обаче показват много бърз
растеж и най-вероятно ще представляват интерес за по-внимателно
следене през следващите дни. 1727 вече се счита и за възможен източник
на M-клас изригване (виж картата на риска). Засега те са все още от
магнитен клас "бета", но е видима тенденцията към усложняване.
Боулдърското число е 101. Волфовото число по наша предварителна груба
оценка е около 85. Радиоиндексът F10.7 е 99. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 290- 300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 април) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за M-клас изригване за
всеки един от трите дни е по около 10%. Вероятността за мощно изригване
от клас X е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс се очаква утре да бъде
около 100, а на 22 април ще бъде ~ 95.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Радиационната обстановка на геостационарна орбита, свързана с потока на
слънчевите протони с висока енергия равна или по- голяма от 10 MeV (СЕЧ)
е спокойна и последният е около обичайния фон.
Днес, както и на 21 и 22 април геомагнитната обстановка ще се запази
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
за всяка една от трите дати. Радиационната обстановка на геостационарна
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орбита ще се запази спокойна.

Петнообразуването е изцяло в
южното полукълбо на Слънцето

19 април/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше от клас C6.5 снощи около 21ч20мин българско време.
Източникът беше намиращата се около западния лимб активна област 1719.
Изригването беше съпроводено и с мощно изхвърляне на коронална маса.
Неговата траектория е насочена далеч встрани от Земята. Слънчевият
рентгенов поток през последните часове е около ниво B3-B4. На слънчевия
диск се виждат 4 групи петна- всичките са в южното полукълбо. Те са с
номера 1721, 1722, 1723 и 1724. Боулдърското число е 86. По наша груба
оценка Волфовото число е около 60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 и
105. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята отново е много
ниска - около 270-280 км/с.

Вляво:C6.5- изригване около 21ч22мин. бълг.време
на 18 април 2013 г(SDO). Вдясно: Съпътстващо
изхвърляне на коронална маса (SOHO); solarham.net
Днес и утре (19 и 20 април) слънчевата активност ще бъде ниска, а на 21
април - много ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M за днес е 10%, а за утре и на 21 април - по 5%. Вероятността за мощно
изригване от клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 за утре и на 21
април ще спадне до рекордно ниската за епоха на слънчев максимум на
11-годишен цикъл (в каквато Слънцето е в момента) стойност 90.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчеви протони с енергия равна и по-голяма от 10 MeV на

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

77 of 183

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

геостационарна орбита e около обичайния си фон.
Геомагнитната обстановка се очаква да остане спокойна в рамките на
3-дневната прогвоза (19, 20 и 21 април). Вероятността за геомагнитно
смущение на средни ширини е по около 10% за всяка една от трите дати.
Радиационната обстановка на геостационарна орбита, свързана със СЕЧ
(протони с енергия => 10 MeV) ще остане спокойна.
ПРИРОДАТА СИ "ИГРАЕ" И НА СЛЪНЦЕТО!
Наричаме Белоградчишките скали и варовиковите стълбове край Провадия
"игри на природата". Подобен обект е и прочутата "глава" на Марс. И в
трите случая тези обекти са дело на ерозионни процеси (водна, въздушна
или и двете + позицията, от която ги наблюдаваме). Природата обаче си
играе не само на Земята и Марс, но и на другите космически тела включително и на Слънцето. За разлика от споменатите три случая игрите
на природата на дневното ни светило са много кратки - обикновено от
порядъка на часове или най-много дни. Това е така, защото магнитните
полета , които са в основата на всички наблюдавани явления на Слънцето,
са много динамични. Такъв е и случаят с гигантската коронална дупка,
която се оформи през последното денонощие в областта на слънчевия
екватор. Както се вижда на снимката, тя е с форма на много правилен
равнобедрен триъгълник. Този интересен и красив обект обаче може да
промени своята форма и големина още днес!...

Пълна карта на Слънцето в ултравиолетова светлина
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(l=195A) по данни от STEREO-A, STEREO-B и SDO на
19 април 2013г

18 април/08ч30мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
C-изригвания. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около
ниво B4. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Петнообразувателната
активност е предимно в южното полукълбо. Там са групите петна 1721,
1722, 1723 и 1724. В северното полукълбо е единствено групата 1719
(залязваща). Боулдърското число е 89. По наша предварителна груба
оценка Волфовото число е около 70. Радиоиндексът F10.7 е 108. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е 300-310 км/с.
Днес, както и на 19 и 20 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от клас M за днес и утре е по 10%, а за 20
април тя е 5%. Вероятността за мощно изригване (клас X) е пренебрежима.
Индексът F10.7 утре ще бъде около 100, а на 20 април ще спадне до 95.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Радиационната обстановка е също спокойна. Потокът на слънчеви протони с
висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) там е около обичайния си фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (18,19 и 20 април) геомагнитната
обстановка ще остане спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по около 10% за всяка една от трите дати. Не се очаква
промяна в радиационната обстановка на геостационарна орбита и тя ще
остане спокойна.

Малка вероятност за
M-изригвания. Спокойна геомагнитна обстановка

17 април/07ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше само
C-изригвания. Най-мощното измежду тях с показател ~C3.5 стана около
полунощ българско време. Слънчевият рентгенов поток в момента е около
ниво B6. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Петнообразувателната
активност е концентрирана в южното полукълбо. Там са групите петна
1721, 1722, 1723 и 1724. На север от екватора е единствено групата 1719.
Боулдърското число е 97. По наша предварителна груба оценка Волфовото
число е около 70. Радиоиндексът F10.7 e 113. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 350-360 км/с.
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В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 април) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за M- изригване е по около 5% за
всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 на 18 и 19 април ще бъде около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът от слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV)на
геостационарна орбита беше близък до обичайния си фон.
Днес, както и на 18 и 19 април геомагнитната обстановка ще остане
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
за всеки един от трите дни. Радиационната обстановка не геостационарна
орбита ще остане спокойна.

Сравнително спокойна обстановка.
Рязък спад в потока на ГКЛ
16 април/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше само
C-изригвания. Най-мощното измежду тях с показател C1.5 стана около
07ч30мин бълг.време тази сутрин. Слънчевият рентгенов поток в момента е
около ниво B4-B5. На видимата откъм Земята страна на Слънцето има 6
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са залязващата на
западния край на слънчевия диск група 1718 и нейната съседка 1719. В
южното полукълбо са групите 1721, 1722, 1723 и 1724. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Единствената активна област с
по-сложна магнитна структура ("бета-гама") в момента е 1723. Тя е
основният потенциален източник за по-мощни изригвания (виж картата на
риска за днес, 16 април). Боулдърското число е 99. По наша груба оценка
Волфовото число е около 70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 113.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 370 км/с.
Днес и през следващите два дни слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от клас M за днес и утре е по 15%, а за 18
април тя е 5%. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% за днес
и утре и около и под 1% за 18 април. Не се очакват протонни (СЕЧ)
изригвания. Очакваната стойност на F10.7 за утре (17 април) е 105, а за
18 април тя е 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Потокът на слънчевите протони с енергия равна и по-голяма от
10 MeV беше близък до обичайния си фон. През последните 2-3 дни се
наблюдава рязък спад в потока на галактичните космически лъчи (ГКЛ).
Това явление е най-вероятно свързано с мощните изхвърляния на коронална
маса не само по посока на Земята, но особено като това от 12 април

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

80 of 183

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

сутринта, което стана откъм обратната страна на Слънцето, близо до
западния лимб. То беше регистрирано и от нашия приемник "MARC" на
честота 71 MHz.

Изхвърляне на коронална маса на 12
април 2013г (SOHO- LASCO/C2)
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 април) геомагнитната
обстановка се очаква да бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 10% за всяка една от трите дати.
Радиационната обстановка, свързана със слънчеви протони с висока енергия
(=>10MeV) ще бъде спокойна.

Успокояване на "космическото
време", но (може би) за кратко

15 април/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби B-изригвания. Слънчевият рентгенов поток в момента е
около ниво B4-B5. На видимата откъм Земята страна на Слънцето има 5
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са залязващата на
западния лимб група 1718 и 1719. В южното полукълбо са 1721, 1722 и
новата група 1723. Според официалните данни от вчера (14 април) все още
по площ преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Това
съотношение обаче бързо се променя. От една страна групата 1718
залязва, а от друга в южното полукълбо новата група 1723 показва много
бърз растеж през последните 12 часа. Много е вероятно тя вече да е
преминала в по-висок магнитен клас от "бета", а това означава, че днес и
през следващите дни можем да очакваме от нея и по-сериозна активност.
Боулдърското число е 111. Волфовото число по наша груба озенка е около
70. Радиоиндексът F10.7 e 117. Скоростта на слънчевия вятър в
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км/с.

Днес, както и на 16 и 17 април се очаква слънчевата активност да бъде
предимно ниска. Според Центъра за прогнози на космическото време в
Боулдър вероятността за M- изригване ще намалява постепенно в рамките на
3-дневната прогноза. За днес тя е 30%, за утре е 15%, а за 17 април само 5%. От друга страна според същата прогноза вероятността да X-клас
изригване за днес и утре е 5%, а за 17 април е пренебрежима. Според нас
обаче, трябва да се вземе предвид бързото разрастване и структурно
развитие на активната област 1723. Тя може да се превърне в източник на
изригвания със средна мощност (клас M) още днес. Радиоиндексът F10.7 се
очаква утре да бъде 110, а на 17 април да спадне до 105. Вероятността за
СЕЧ- изригване за днес и утре е 5%, а на 17 април е около и под 1%.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денононщие среднопланетарната геомагнитна обстановка
остана спокойна. Независимо от слабия динамичен ефект от срещата на
Земята с плазмения облак в нощта на 13 срещу 14 април, имало е все пак
известно активизиране на авроралната активност над полярните области.
Доказателство за това е снимката на красивото полярно сияние, заснето в
района на селището Норд Пол в Аляска от Лара Палмър. Радиационната
обстановка на геостационарна орбита е вече почти спокойна и потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV) е близо до фоновите си
стойности.

Полярно сияние над Аляска в нощта на 13 срещу 14 април
2013 г. (снимка: Лора Палмър; solarham.net)
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В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 април) се очаква
геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитин смущения на средни ширини за днес е 15%, а за следващите
два дни тя е по 10%. Засега се очаква спокойна радиационна обстановка на
геостационарна орбита.

Ефектът от срещата на Земята с
плазмения облак е много по-слаб от очаквания.
Над България - геомагнитна суббуря

14 април/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше слаби
C-изригвания. Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото B4. На
видимата откъм Земята страна на Слънцето има 5 регистрирани групи петна.
В северното полукълбо са залязващата на запад група 1714, както и двете
най-активни през последните дни 1718 и 1719. На юг от екнатора са 1721 и
1722. Две нови групи петна, засега без номер, се виждат в югоизточната
част на слънчевия диск. По площ преобладават петната в северното
полукълбо. Групите 1718 и 1719 са от магнитен клас "бета-гама" и поради
това имат значителен потенциал за M-изригване, а в по-малка степен за
мощно изригване от клас X. Боулдърското число е 148, а по наша груба
оценка Волфовото число е около 90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 спадна
значително в сравнение с предходните дни и сега е 125. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята се вдигна, но много по-малко от
очакваното и в момента е 510-520 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 април) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване е по
40% за днес и утре и 30% за 16 април. Вероятността за X- клас
изригване за днес и утре е 10%, а за 16 април ще е само 5%.
Радиоиндексът F10.7 утре (15 април) ще бъде 120, а на 16 април ще бъде
около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Динамичният ефект върху земната магнитосфера, свързан с достигналия до
нея плазмен облак, изхвърлен в резултат от M- изригването на 11 април, е
много по-слаб от очаквания. Скоростта на слънчевия вятър се покачи едва
до малко над 500 км/с вместо очакваните 600-650 км/с. По всичко личи, че
за близо 60-часовото си движение в междупланетното пространство от
момента на изхвърлянето си от Слънцето, плазменият облак доста силно се
е "размил" сред околния слънчев вятър. За съжаление до този момент
подобни явления все още не могат да бъдат проследявани.
Среднопланетарният 3-часов Kp- индекс достигна бал 3, т.е. остана на
спокойни нива. В някои геофизични обсерватории, (включително и в
Панагюрище) обаче местните K- индекси достигнаха бал 4, т.е. геомагнитна
суббуря (смущение). Засега прогнозата за геомагнитна активност през
днешния ден остава, макар, че нейните нива ще бъдат очевидно много
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по-слаби от очакваните. Потокът от слънчеви протони с висока енергия
(Е=> 10 MeV) продължава плавно да спада към обичайните си фонови нива.

Геомагнитна суббуря над България между 0 и 3ч
българско време на 14 април 2013г по данни от
станция Панагюрище.

Според Центъра за прогонози на космическото време в Боулдър от 0ч
българско време на 14 април днес геомагнитната обстановка трябваше да
бъде между смутена и мощна геомагнитна буря (G3), а на 15 и 16 април спокойна. Очевидно е обаче, че прогнозата за днес няма да се реализира.
В краен случай според нас днес е възможна планетарна геомагнитна суббуря
(Kp=4), а на 15 и 16 ще бъде спокойна. Радиационната обстановка на
геостационална орбита, свързана със слънчеви протони с енергия , равна
или по-голяма от 10 MeV (СЕЧ) ще бъде спокойна.

14 април/01ч30мин: Слънчевият плазмен облак достигна Земята
Датчиците на спътника ACE са регистрирали преди около 10 минути
скокообразно нарастване на скоростта на слънчевия вятър до около 500
км/с. Това е индикация, че изхвърлената в резултат на M6.5- изригването
от 11 април слънчева коронална плазма вече е достигнала до околностите
на Земята. Очаква се във всеки момент наземните станции да регистрират
активизация на земното магнитно поле.

Умерена слънчева активност. В
очакване на средна или мощна геомагнитна буря

13 април/11ч00мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Около
полунощ българско време имаше изригване от средна мощност (M3.3) в
района на групата петна 1718. Огледът на изображенията от коронографа
LASCO/C3 на спътника SOHO от тази нощ обаче, не показват следи от
някакво забележимо изхвърляне на коронална маса. Слънчевият рентгенов
поток през последните часове е в процес на бавен спад и в момента е
около нивото B4. На слънчевия диск се виждат 6 регистрирани групи петна.
В северното полукълбо са 1714(залязваща), 1718 и 1719. В южното
полукълбо са 1711 (намира се на самия западен лимб), 1721 и 1722. Нова
активна област се показва на югоизточния край на слътчевия диск - засега
не е ясно там има ли петна или не. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Групата 1718 е най-голямата по площ (около 500
милионни части от слънчевия диск). Тя, както и 1719 и 1721 са от
магнитен клас "бета-гама" и са потенциален източник на M-, а в по-малка
степен (1718 и 1719) и на X-клас изригвания. Всяка една от тези три
групи се състои средно от по около 20 петна. Боулдърското число е 128, а
според нашата предваригелна груба оценка Волфовото число е около 100.
Радиоиндексът F10.7 e 138. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 420-430 км/с.

M3.3- изригване от активната област 1718
м 23ч38 мин. бълг.време на 12 април 2013г
(снимка SDO; solarham.net)
Днес, както и на 14 и 15 април слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за M-изригване е около 50% средно за всеки един
от трите дни. Съответната вероятност за мощно изригване от клас X е
15%. Радиоиндексът F10.7 за 14 и 15 април се очаква да бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка остана спокойна.
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Радиационната буря постепенно стихна, но потокът на слънчевите протони с
висока енергия (СЕЧ)на геостационарна орбита остава значително по-висок
от обичайния си фон.
Днес се очаква активизиране на геомагнитната обстановка, включително до
ниво на мощна геомагнитна буря (G3). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 30%, за малка геомагнитна буря (K=5;
бал G1) e 35%, а за мощна геомагнитна буря (K=7; бал G3) е около 10%. За
утре 14 април вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
30%, за малка геомагнитна буря е 45%, а за мощна буря (K=7; G3) е 15%.
Вероятността за мощна геомагнитна буря в полярните райони на Земята за
днес е 20%, а за утре е 60%. Там се очаква мощна аврорална активност
(сияния- Aurora Borealis (над Арктика) и Aurora Australis (над
Антарктика)). Възможни са и сияния на средни ширини (MLA- Mid
Latitude Aurora). Геомагнитната обстановка ще се успокои на 15 април. За
този ден вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини спада на
15%, а за малка геомагнитна буря ще е само 5%.
Засега се очаква радиационната обстановка, свързана със слънчеви протони
с висока енергия (E=>10 MeV) да се успокои и техният поток да се
установи около обичайния си фон. Обстановката обаче може сериозно да се
промени при евентуално слънчево протонно изригване (най-вероятно от
групата 1719, а може би и/или от 1718).
ВЪВ ВРЪЗКА С ОЧАКВАНАТА ГЕОМАГНИТНА БУРЯ
На средни ширини са възможни здравословни усложнения при хора с повишена
нервна възбудимост, изразяваща се в безпокойство, безсъние, агресивно
поведение, повишена консумация на лекарства с нервоуспокояващо и
психотропно действие. Възможни са както индивидуални, така и масови
прояви на агресивно поведение. Възможно е покачване на честотата на
пътно- транспортните произшествия. Повишена е вероятността за инфаркти и
инсулти. На високи ширини са възможни различни технически аварии сривове в електропреностната мрежа, фалшиво задействане на алармени
системи и др.

12 април/23ч45мин:

М- изригване от активната област

1718
В ход е изригване със средна мощност (M3.3) от активната област 1718. То
достигна своя пик около 23ч38 мин. бълг. време. Очаква се изхвърляне на
коронална маса.
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Слънчевият рентгенов поток по данни от спътника
GOES-15 в 23ч45мин на 12 април 2013 г.

Радиационната буря продължава.
е мощно изригване

12 април/10ч30мин:

Възможно

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
изригвания от клас C. Най-мощното измежду тях беше от клас C7, вчера
около 15ч българско време. В резултат от вчерашното M6.5- изригване към
Земята се движи плазмен облак, чиято начална скорост беше около 1370
км/с (видео). Както вече съобщихме същият, но вече значително по-бавен,
ще достигне околностите на Земята през нощта на 13/14 април. Слънчевият
рентгенов поток през последните часове е около нивото B8. На слънчевия
диск има 6 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите
1714, 1718 и 1719. В южното полукълбо са групите 1711 (залязваща), 1721
и 1722. По площ преобладават петната в северното полукълбо. Групите 1718
и 1721 са от магнитен клас "бета-гама", а 1719 се разви до магнитен клас
"бета-гама-делта". Поради това последната е вече сериозен потенциален
източник не само на M, но също и на X-клас изригвания, както и на
протонни изригвания (слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от
10 MeV, т.е. СЕЧ- слънчеви енергетични частици, на английски SEP- solar
energetic particles). Боулдърското число е 121, а Волфовото число е, по
наша груба предварителна оценка, около 85-90. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 137. Скоростта на слътчевия вятър в околностите на Земята е
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около 440-450 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 април) слънчевата активност ще
бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е около 50% за всяка една от датите 12, 13 и 14 април.
Вероятността за изригване от мощния клас X е средно по 15% за всеки от
трите дни. Вероятността за протонно изригване (СЕЧ (SEP)- изригване) e
30% за утре и 10% за 14 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Радиационната буря, която започна вчера около обяд, привечер се усили и
достигна бал S2 (умерена) около 20ч. бълг. време. Впоследствие тя плавно
спадна и в момента е в рамките на бал S1 (слаба радиационна буря).

Потокът на слънчеви частици с висока
енергия (E=>10 MeV) на геостационарна
орбита на 11 и 12 април 2013 г по данни
от спътника GOES-13.
Геомагнитната обстановка през днешния ден ше остане спокойна. Утре тя ще
се активизира и ще бъде между спокойна и мощна геомагнитна буря (бал
G3). На 14 април тя ще бъде между смутена и мощна геомагнитна буря.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%, а
за 13 и 14 април - средно по 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря
(G1) на средни ширини за днес е пренебрежима. За утре тя е 35% и е 45%
за 14 април. Вероятността за мощна геомагнитна буря (бал G3) за утре е
10%, а за 14 април тя е 15%. Очаква се, че радиационната буря ще
продължи в рамките на 3-дневната прогноза, подържайки нива между S1 и
S3.
НА ТОЗИ ДЕН ПРЕЗ 1961 ГОДИНА
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се състоя първия полет на човек в космоса (видео)

Юрий Гагарин

Геомагнитна буря със средна
мощност през нощта на 13/14 април
11 април/22ч30мин:

Концентрацията и скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята (графиките вдясно)
около 02ч бълг.време на 14 април 2013г по данни
от числения модел с помощта на софтуерния пакет
ENLIL.
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Свързаният с днешното M6.5 изригване плазмен облак се движи към Земята
със скорост около 1300 км/с. Според числения модел, направен с помощта
на софтуерния пакет ENLIL той ще достигне околностите на Земята около
1ч30мин бълг.време през нощта на 13 срещу 14 април. Скоростта на
слънчевия вятър ще достигне около 600-650 км/с. Очаква се това да
предизвика на средни ширини геомагнитна буря с умерена мощност (бал G2),
която в полярните райони да достигне бал G3 (мощна геомагнитна буря).
Там ще възникне аврорална активност (сияния).
Потокът на слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV в
момента е завишен около 800-1000 пъти над обичайния си фон. Потокът на
слънчевите протони с енергия над 100 MeV e завишен около 10-15 пъти над
фона си. Очаква се радиационната обстановка да се запази на ниво умерена
радиационна буря (бал S2) или да се достигне до бал S3, т.е. мощна
радиационна буря.
На средни ширини са възможни здравословни усложнения при хора с повишена
нервна възбудимост, изразяваща се в безпокойство, безсъние, агресивно
поведение, повишена консумация на лекарства с нервоуспокояващо и
психотропно действие. Възможни са както индивидуални, така и масови
прояви на агресивно поведение. Възможно е покачване на честотата на
пътно- транспортните произшествия. Повишена е вероятността за инфаркти и
инсулти.
Ако радиационната буря достигне очаквания бал S3 това ще доведе до
значително покачване на радиационния фон на височини 8-12 км, т.е.
областта на полетите на гражданската авиация. Има слаб радиационен риск
за екипажите и пътниците. Възможни са проблеми с телекомуникационните
спътници, мобилните връзки, Интернет и системите за ориентация.

Изхвърляне на коронална маса,
което е частично ориентирано към Земята

11 април/14ч00мин:

През последния час се получиха изображения на изхвърляне на коронална
маса, свързано с M-изригването от активната област 1719 в 10ч46 мин
българско време. Движението на плазмения облак е частивно ориентирано
към Земята и най-вероятно ще достигне нашата планета в събота.
Изригването е регистрирано и от нашия SID-монитор, макар че съответния
пик съвпада по време с едно от характерните за тази част от денонощието
покачвания на сигнала на честота 24 kHz. До полунощ се надяваме да
покажем регистрации на явлението от нашите радиоприемници "MARC" и
"П-22", съответно на 71 и 29.9 MHz.
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Изхвърляне на коронална маса, тип "хало",
регистирано от коронографа LASCO /C3 на
спътника SOHO на 11 април 2013 г. Изображението
е от 12ч30мин българско време, но самото явление е
започнало около час преди това
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На голямото изображение- слънчевото M6.5-изригване,
регистрирано от спътника GOES-15.
Долу вдясно - изхвърлянето на коронална маса,
заснето с коронографа на сондата STEREO-Ahead
Радиационна буря от ниския мощностен бал S1, започна около 12ч българско
време. Явлението е свързано с покачване на потока на слънчеви протони с
енергия равна и по-голяма от 100 MeV . Такива частици са способни да
проникват в стратосферата на Земята, включително и близо до границите на
тропосферата. Засега няма радиационен риск за полетите на гражданската и
военната авиация на височини 8-12 км.
В резултат от проникването на частици с висока енергия се засили
абсорбцията на радиовълните от УКВ-диапазона, особено над полярните
райони.
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Карта на абсорбцията на УКВ- радиовълните около
14ч00мин бълг.време на 11 април 2013г.

11 април/11ч00мин:

Продължително M6.5- изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Имаше серия
изригвания от ниската част на клас C. В момента е в ход М-изригване. То
започва около 9ч50 мин тази сутрин и достигна максимумална мощност M6.5
в 10ч15мин българско време. Предварителният анализ на рентгеновото
изображение на Слънцето от спътника GOES-15 сочи като негов най-вероятен
източник групата петна 1719. Интензивността на рентгеновото излъчване
вече спада, но характерът на графиката показва, че явлението ще приключи
не по-рано от 11ч30мин българско време. Групата 1718 е в геоефективна
позиция, така че изхвърлянето на коронална маса, което е твърде вероятно
да го има ще бъде насочено към Земята. Усредненото ниво на слънчевата
рентгенова радиация през последните часове преди изригването беше около
B8-C1. На слънчевия диск се виждат 7 групи петна - 4 на север и 3 на
юг от екватора. В северното полукълбо са групите 1713 (на западния
лимб),1714, 1718 и 1719. Последните две са в геоефективна позиция и са
от магнитен клас "бета- гама". В южното полукълбо са 1711 и двете нови
групи 1721 и 1722. Боулдърското число е 163, а по наша груба оценка
Волфовото число е около 100-110. Радиоиндексът F10.7 се покачи още малко
и достигна стойност 148. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 400-410 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (11- 13 април) слънчевата активност ще
бъде между ниска и висока. Според бюлетина на Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър от 0ч българско време вероятността за
M-изригване на 12 и 13 април е около 20%, а за X- изригване е
пренебрежима. В предвид на текущата обстановка смятаме, че тази прогноза
трябва да бъде коригирана към по-високи вероятности за изригвания както
от клас М, така и от X. Този извод се налага поради факта, че към двете
големи групи 1718 и 1719 в северното полукълбо като потенциален източник
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на по-силни изригвания вече трябва да отчитаме и групите 1721 и 1722,
които през последното денонощие значително нарастнаха по площ и брой на
петната в тях. Радиоиндексът F10.7 се очаква утре да бъде около 145, а
на 13 април леко да спадне до 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчеви протони с енергия, равна и по-голяма от 10 MeV беше
в рамките на фона.
Според 3-дневната прогноза на центъра в Боулдър геомагнитната обстановка
днес, както и на 12 е 13 април ще остане спокойна, а вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за всяка една от трите
дати. В предвид на нововъзникналите обстоятелства обаче смятаме, че утре
следобяд и особено на 13 април планетарната геомагнитната обстановка
значително ще се активизира, дори до нива на малка (G1) или средна
геомагнитна буря (G2) на средни ширини. Радиационната обстановка в
околоземното космическо пространство и средната атмосфера на Земята може
да се активизира още през следващите няколко часа в резултат от
достигането до нашата планета на слънчеви протони с висока енергия
(СЕЧ).
HELIOTARAXY.COM ще публикува допълнителна и уточняваща информация в един
или два бюлетина до полунощ.

Вероятността за изригване със
средна мощност е значителна

10 април/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше серия
изригвания от ниската част на клас C. Най-мощното измежду тях беше с
показател C2, а негов източник беше активната област 1718. Усредненото
ниво на слънчевата рентгенова радиация през последните часове е около
B8-C1.На слънчевия диск се виждат 6 групи петна - 4 на север и две на
юг от екватора. В северното полукълбо са групите 1713 (залязваща на
западния лимб), 1714, 1718 и 1719. В южното полукълбо са 1711 и 1717.
Нова група с няколко петна се заражда в южното полукълбо, която още не е
получила номер. По площ преобладават петната в северното полукълбо. 1711
вече е голямо единично петно и няма потенциал за изригване със средна
мощност. От друга страна в северното полукълбо групите 1718 и 1719 са от
магнитен клас "бета-гама". Ако нещо интересно се случи на Слънцето през
следващите часове, най-вероятно това ще стане в района на една от двете
(или и двете) групи петна (вижте и нашата карта за активните области с
най-висока вероятност за изригвания). И двете групи петна са в
геоефективна позиция. Боулдърското число е 116, а по наша предварителна
груба оценка съответното Волфово число е около 80-90. Слънчевият
радиоиндекс продължава да нараства и е 147. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизително 320 км/с.
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Днес, както и на 11 и 12 април слънчевата активност се очаква да бъде
ниска. Вероятността за M- изригване е по около 20% за всеки един от
трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X засега се приема за
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 за утре се очаква да бъде 150, а за 12
април - около 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Радиационната обстановка на геостационална орбита също беше спокойна,
т.е СЕЧ - потокът беше в рамките на фона.
Днес, както и на 11 и 12 април се очаква геомагнитната обстановка да
остане спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес е 15%, а за утре и на 12 април тя е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря за днес е около 5%. През следващите два дни тя ще е
пренебрежима. Не се очаква покачване на потока на слънчевите протони с
енергия равна или по-голяма от 10 MeV (СЕЧ) на геостационарна орбита.

9 април/10ч30мин:Избухване

на протуберанс

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощните
изригвания бяха от ниската част на клас C. Усредненото ниво на
слънчевата рентгенова радиация през последните часове е около B7. В
района на групата петна 1719 в северното полукълбо се наблюдава
протуберанс (filament). Вчера той избухна, но поради специфичните
характеристики на магнитното поле в района, това не доведе до изхвърляне
на коронална маса. На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. В
северното полукълбо са групите 1713, 1714, 1718, 1719 и 1720. Нова група
петна се заражда южно от 1718. В южното полукълбо са 1711, 1716 и 1717.
Най голяма по площ остава групата 1711 - около 400 милионни части от
слънчевия диск. По обща площ пеобладават петната в северното полукълбо.
Боулдърското число е 162. По наша груба оценка Волфовото число е около
110-120. Радиоиндексът F10.7 e 139. Скоростта на слънчевия вятър н
околностите на Земята е около 360-370 км/с.
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Групата петна 1718 и протуберансът северно
от нея (08 април, 2013 г - SDO, снимка на 304А;
solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 април) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
около 20% за всяка една от трите дати. Вероятността от мощно изригване
от клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 ще бъде около 130 на 10
и 11 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът от слънчеви протони с висока енергия (E=> 10 MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита беше на околофоновите си нива.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 11 април ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 15% за днес и утре и 10% за 11 април. СЕЧ-потокът на
геостационарна орбита ще остане в рамките на фона.

Петнообразуването в северното
полукълбо на Слънцето расте
8 април/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше от клас C3.5, а негов източник беше групата 1718.
Усредненото ниво на слънчевата рентгенова радиация е B5. На слънчевия
диск има 9 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите
1713, 1714, 1715, 1718, 1719 и новата 1720. Групите 1713, 1718 и 1719 са
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от магнитен клас "бета-гама". В южното полукълбо са групите 1711, 1716
и 1717. Въпреки, че 1711 продължава да бъде най-голямата група на
видимата откъм Земята страна на Слънцето, то по обща площ на петната
северното полукълбо вече изпреварва южното с около 20%. Както се вижда
от картата, представяща най- активните области на Слънцето (нов елемент
в нашия мониторинг) очакванията за по-значителни активни явления и преди
всичко за M-изригвания са свързани главно с центровете на
петнообразуване в северното полукълбо. Боулдърското число е 144, а по
наша предварителна груба оценка Волфовото число е около 100-110.
Радиоиндексът F10.7 e 138. Скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята е около 340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 април) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за M-изригване е значителна- около
30% за всяка една от посочените три дати. Вероятността за мощно
изригване от клас X е пренебрежима. Очакваната стойност на индекса F10.7
за утре (9 април) е 135, а за 10 април е 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът от слънчеви протони с висока енергия (СЕЧ; E=>10 MeV)на
геостационарна орбита беше в рамките на фона.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между спокойна и смутена, а
на 10 април - спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и утре е 20%, а за 10 април тя е 10%. СЕЧ- потокът на
геостационарна орбита ще остане в пределите на фона.

7 април/13ч00мин:

Вероятността за M- изригване е

30%
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше от клас C1.5, а негов източник беше групата 1718.
Усредненото ниво на слънчевата рентгенова радиация е B5. На слънчевия
диск има 7 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са
групите петна 1713, 1714, 1715, 1718 и 1719. На юг от екватора са 1711 и
1717. Благодарение на голямата по площ група 1711 преобладават петната в
южното полукълбо. Очакванията за активни явления обаче са свързани преди
всичко със северното полукълбо. Там групите 1713 и 1718 се развиха до
магнитен клас "бета -гама" и са значителни потенциални източници за
изригвания от средния мощностен клас M. Други потенциални източници на
M- изригване са групите 1713 и 1711, съответно северно и южно от
екватора. Боулдърското число е 117, а по наша груба оценка Волфовото
число е между 80 и 90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 още малко нарастна и
достигна 137. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е ~
340 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 април) слънчевата активност
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ще бъде ниска. Вероятността за M-изригване е по около 30% за всяка една
от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Индексът F10.7 се очаква да бъде между 135 и 140 на 8 и
9 април.
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 фона.
Днес, както и на 8 и 9 април геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е около 20% за всяка една от трите дати. Има и малка вероятност
за слаба геомагнитна буря (около 5%). Радиационната обстановка на
геостационарна орбита няма да претърпи съществени промени и СЕЧ- потокът
ще остане на околофоновите си нива.

6 април/11ч15мин:

10 групи петна на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност достигна умерено ниво.
Това стана благодарение на M-изригването от снощи в 19ч48мин.българско
време. Както вече съобщихме в предишния междинен бюлетин от 23ч10мин,
източникът е новоизгряващ активен център, съдържащ както по всичко
изглежда, повече от едно сравнително големи петна. Тази група е получила
през нощта номер 1719. С посоченото M2.2- изригване се асоциира и
изхвърляне на коронална маса. Снимката на явлението , получена от
сондата STEREO- Behind ясно показва, че траекторията на движението на
плазмения облак е встрани от Земята. Поради това не се очакват
геоефективни явления, свързани с него. Последните 12 часа се
характеризират със сериозен скок в петнообразуването. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B4.5. Освен
новоизгряващата 1719 през последните 12 часа откъм видимата от Земята
страна на Слънцето се образуваха четири нови групи петна. В момента има
общо 10 регистрирани групи. В северното полукълбо са групите петна с
номера 1708, 1713,1714, 1715, 1718 и 1719. В южното полукълбо са 1710,
1711, 1716 и 1717. Благодарение на голямата площ на групата 1711 (530
милионни части от слънчевия диск) все още преобладават петната в южното
полукълбо. Очакванията за M- изригвания са свързани преди всичко с
групите 1710, 1711, 1713 и с новата 1719. Дали 1719 има потенциал и
за X - изригвания ще се разбере през следващите 24-48 часа. Боулдърското
число е 146. По наша груба оценка Волфовото число е около 110-120.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 134. Скоростта на слънчевия вятър в
околността на Земята също нарастна значително и в момента е около
325-330 км/с.
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Изхвърляне на коронална маса в района на
активната област 1719 (снимки SDO и STEREO-Behind)
(solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (6-8 април) според Центъра за прогнози
на космическото време в Боулдър слънчевата активност ще бъде ниска със
сериозна вероятност (ок.30%) за М-изригване за всяка една от датите 6, 7
и 8 април. Вероятността за X- изригване е около и под 1%. По наше
мнение вероятността за M-изригване е значително по-голяма. F10.7 ще
бъде около ниво 135 на 7 и 8 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът от слънчеви протони с енергия около и над 10 MeV (СЕЧ) на
геостационарна орбита беше в рамките на фона.
За днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна с 10% вероятност за
геомагнитни смущения и 5% вероятност за малка буря (бал G1) на средни
ширини. За утре и на 8 април се очаква спокойна геомагнитна обстановка.
Вероятността за геомагнитни смущения остава 10%, но за геомагнитна буря
е пренебрежима. В рамките на 3-дневната прогноза не се очаква покачване
в потока на СЕЧ.

5 април/23ч10мин: М-изригване на източния край на слънчевия диск
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Тази вечер, около 19ч48мин. българско време около източния край на
слънчевия диск стана изригване с мощностен показател M2.2. Районът на
изригването е северно от екватора. На най-новите изображения от SDO се
вижда, че източникът е новоизгряваща група петна. Очаквайте нова
информация утре сутринта!

Нова активна област на източния край на
слънчевия диск (5 април 2013г)
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M- изригване на 5 април 2013г в 19ч48мин
бълг.време (solarham.net)

5 април/10ч00мин:

Рекордно слаб слънчев вятър

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
изригване от клас C1 в района на групата петна 1713 около обяд българско
време. В момента е в ход ново C-изригване. То е приблизително в
околомаксимумната си фаза и вероятно ще бъде с мощностен показател
~C1.5. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B5. На слънчевия диск
има 6 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са групите 1708,
1713, 1714 и новата 1715. През последните 12 часа 1713 показва много
бързо нарастване по площ и брой петна, поради което днес и утре ще бъде
обект на по-специален интерес. В южното полукълбо са групите 1710 и
1711. Последната е с площ около 600 милионни части от видимия слънчев
диск. Благодарение на тази група (1711) по площ преобладават петната в
южното полукълбо. Засега с изключение на 1713 всички групи са магнитно
спокойни. Боулдърското число е 119, а по наша груба оценка Волфовото
число е около 80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 129. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е най-ниска поне от 2010 година
насам и в момента е около 250-260 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 април) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за M-изригване е около 10% средно
за всеки един от трите дни, а за мощно изригване от клас X тя е около и
под 1%. Радиоиндексът F10.7 ще се задържи около стойността 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с енергия равна и по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ- слънчеви енергетични частици) на геостационарна орбита беше в
рамките на обичайния фон.
Днес и на 7 април геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а утре (6
април) тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 10% за всяка една от датите 5, 6 и 7
април. За утре (6 април) вероятността от слаба геомагнитна буря е около
5%. Не се очаква покачване на потока на СЕЧ на геостационарна орбита.

4 април/09ч30мин:

Слънчевата активност слабо

нараства
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
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изригвания от клас C като най-мощното измежду тях беше с показател ~
C3.5. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B3. На слънчевия диск
има 7 регистрирани групи петна. Те са същите както и вчера. В южното
полукълбо са групите 1707, 1710 и 1711. Последната нарастна значително
спрямо предходния ден и достигна около 550-600 милионни части от
слънчевия диск. В северното полукълбо са групите 1704 (залязваща на
западния лимб), 1708, 1713 и 1714. По площ преобладават петната от
южното полукълбо. Боулдърското число нарастна на 109. По наша груба
оценка Волфовото число е около 80. Слънчевият радиоиндекс нарастна до
127. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 300
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4-6 април) слънчевата активност ще
бъде предимно ниска. Вероятността за М- изригване за всеки един от
дните 4, 5 и 6 април е около 10%. Вероятността за мощно изригване от
клас X е пренебрежима. Слънчевият радиопоток F10.7 ще бъде на 5 и 6
април около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът от слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше в
рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна, а на 6
април се очаква слабо да се активизира. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е около 10%. За 6 април има съвсем слаба
вероятност за малка геомагнитна буря (бал G1)- около 5%. Радиационната
обстановка на геостационарна орбита ще остане спокойна по отношение на
слънчевите протони с енергия над 10 MeV.

Нови групи петна в северното
полукълбо на Слънцето

3 април/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
слаби изригвания от клас C1 като второто стана около 6ч40мин. българско
време тази сутрин. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B3. На
слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. В северното полукълбо са
групите 1704, 1708, както и новите 1713 и 1714. На юг от екватора са
1707, 1710 и 1711. Благодарение на голямата биполярна група 1711 по обща
площ преобладават петната в южното полукълбо. Боулдърското число е 103,
а по наша груба оценка Волфовото число е около 80. Слънчевият
радиоиндекс е 122. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята
е около 320 км/с.
Днес, както и на 4 и 5 април слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е около 5%
за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване от клас X е
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пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 ще бъде около 130 на 4 и 5 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът от слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ- частици, т.е. слънчеви енергетични частици)на геостационарна
орбита беше в рамките на обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (3- 5 април) геомагнитната обстановка
ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е около 20% за всеки един от трите дни. Има и малка
вероятност за слаба геомагнитна буря (около 5%). Потокът на CEЧ ще
остане в рамките на обичайния фон.

2 април/06ч15мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност отново беше много ниска.
Имаше слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B3- B4. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Най-голяма е групата 1711,
която вече достигна почти 500 милионни части от слънчевия диск. Засега
обаче остава спокойна. Другите две групи петна в южното полукълбо (1707
и 1710) също са магнитно стабилни. На север от екватора са 1704, 1708 и
1712. Боулдърското число е 83, а Волфовото число по наша предварителна
оценка е около 70. Радиоиндексът F10.7 е 119. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е приблизително 360 км/с.
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Групата 1711 на 2 април 2013г (оцветено
изображение) (SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (2-4 април) слънчевата активност ще
бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния клас M за днес
е 5%, а за 3 и 4 април тя е около 10%. Вероятността за мощно изригване
от клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 3 и 4 април ше бъде
около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Радиационната обстановка на геостационарна орбита беше също спокойна и
потокът на слънчеви протони с висока енергия (E=> 10 MeV; СЕЧчастици) беше на околофонови нива.
Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде спокойна. Утре и на 4
април се очаква тя да се активизира и да достигне в определени периоди
до смутени нива. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес е 5%, а за утре и на 4 април тя ще е около 20%- поради влияние
на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Очаква се, че
потокът от слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV ще
остане в рамките на обичайния фон.

1 април/09ч45мин:

Умерено петнообразуване, но
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засега няма изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B3. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Това е благодарение на
значителната по площ група 1711 (старата 1689).Тя вече надхвърли 400
милионни части от слънчевия диск. Групата е от магнитен клас "бета"
(биполярна). В южното полукълбо са още малките групи 1707 и 1710. На
север от екватора са 1704, 1708 и 1712. Засега всички групи са магнитно
спокойни. Боулдърското число е 83. По наша груба оценка Волфовото число
е около 70. Радиоиндексът F10.7 е 113. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 450-460 км/с.

Групата петна 1711 на 1 април
2013 г (снимка SDO; solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 април) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за М-изригване за днес и утре е
10%, а за 3 април тя е около 15%. Вероятността за мощно изригване от
клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 ще продължи да нараства.
Очакваната негова стойност за утре е 120, а за 3 април тя е 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие.
Радиационната обстановка на геостационарна орбита също беше спокойна.

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

105 of 183

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

Потокът на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV
(СЕЧ- слънчеви енергетични частици) беше около фоновите си нива.
Земното магнитно поле днес и утре ще бъде предимно спокойно. Слаба
активизация се очаква на 3 април. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е както следва: 5% - за днес, 10% - за утре и 20%- за 3
април. Потокът на СЕЧ ще остане около обичайния си фон.

Вероятността за M- изригване
леко нараства, геомагнитната обстановка се
успокоява

31 март/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B3. На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Там повторно изгряващата стара
група петна 1689, но вече под нов номер (1711) заема около 200 милионни
части от слънчевия диск. Другите две групи петна на юг от екватора са
1707 и 1710. В северното полукълбо са групите 1704 и 1708. Всички групи
петна в момента изглеждат магнитно спокойни. Боулдърското число е 70. По
наша груба оценка Волфовото число е около 55-60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 108. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е все
още сравнително висока - около 490- 500 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 март- 2 април) слънчевата
ще бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване за днес и
10%, а за 2 април тя е 15%. Вероятността за мощно изригване от
пренебрежима. Очакваната стойност за F10.7 за утре (1 април) е
2 април е 125.

активност
утре е
клас X е
120, а за

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
от слънчеви протони с висока енергия
(Е=> 10 MeV, т.е. СЕЧ- частици)
на геостационарна орбита беше на своите околофонови стойности.
Активната геомагнитна обстановка през предходните две денонощия доведе и
до аврорална активност на по-високи ширини. Пример за това е сиянието
, заснето над провинция Квебек, Канада (снимка Максим Биладю).
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Сияние над Квебек (30 март 2013 г)- снимка Максим Биладю (solarham.net)
За днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
смутена, а на 1 и 2 април да е предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и на 2 април е по 10%, а
за утре (1 април) тя е 5%. Потокът на СЕЧ на геостационарна орбита ще
остане на нива, близки до фона.

Петнообразуването продължава да
расте. Малка геомагнитна буря (Kp=5; G1)
30 март/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B3. На видимата от Земята страна на Слънцето има 5 регистрнирани групи
петна. Всички са от магнитен клас "бета". На север от екватора са
групите 1704 и 1708. В южното полукълбо са 1707, 1709 и новата група
1710. По площ преобладава активността в северното полукълбо. Нова ярка
област е близо до югоизточния край на слънчевия диск. Нейното
местоположение отговаря на старата група петна 1689. Как изглежда тя
сега предстои да разберем през следващите 48 часа. Наблюденията от
космическата сонда STEREO- Behind показват, че засега тя е стабилна и не
е регистрирана особена еруптивна активност (т.е. изригвания и
изхвърляния на коронална маса). Боулдърското число е 73. По наша груба
оценка Волфовото число е около 55-60. Слънчевият радиоиндекс F10.7
нарастна до 105. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята
е около 570 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 март- 1 април) слънчевата активност
ще бъде предимно много ниска. Вероятността за изригване от мощностен
клас M е средно по 5% за всяка една от датите 30 март , 31 март и 1
април. Вероятността за изригване от мощния клас X е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 ще продължи да нараства. Утре ще достигне стойност
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110, а на 1 април ще бъде около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира до ниво
на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5, бал G1). В полярните райони
на Земята тя достигна до нива на средна геомагнитна буря. Над България
обаче геомагнитната обстановка остана спокойна и най-високите стойности
на K- индекса в Панагюрище достигнаха бал 3 в по-късната част на нощта.
През изминалото денонощие потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=> 10 MeV; СЕЧ- частици) на геостационарна орбита остана в рамките на
обичайния си фон.
Сравнително високата скорост на слънчевия вятър в момента (~550-600
км/с) създава условия за по-висока геомагнитна активност днес.
Геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка геомагнитна
буря (G1). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес
е 40%, а за малка геомагнитна буря тя е 15%. Утре геомагнитната
обстановка се очаква да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения утре е около 20%. На 1 април геомагнитната
обстановка ще бъде предимно спокойна с 5% вероятност за геомагнитни
смущения. Радиационната обстановка не геостационарна орбита, свързана
със слънчеви протони с висока енергия (СЕЧ- частици) ще остане спокойна.

29 март/10ч00мин:

Петнообразувателната активност

расте
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток нарастна през
последните часове и в момента е около ниво B3.5. На обърнатата към
Земята страна на Слънцето се виждат 4 регистрирани групи петна. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите с номера 1704
и новоизгряващата на източния край на диска група 1708. В южното
полукълбо са 1706 и 1707. Две нови групи се оформят там. Засега те все
още нямат номера. Боулдърското число е 49. Волфовото число по наша груба
оценка е 45. Радиоиндексът F10.7 e 99. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 450 км/с.
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Слънцето в бяла светлина на 29 март 2013г
В рамките на 3-дневната прогноза (29-31 март) слънчевата активност ще
бъде много ниска. Вероятността за изригвания от класовете M и X е
пренебрежима. Възможно е обаче тази прогноза да претърпи промяна към
по-високи нива през втория и третия ден (30 и 31 март). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре (30 март) ще бъде около 105, а на 31 март ще
достигне 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарният Kp- индекс остана на
спокойни нива. През последните часове обаче се наблюдава активизиране на
геомагнитната обстановка над някои райони на Земята, включително и над
България. Тази сутрин местният K- индекс в Панагюрище достигна смутено
ниво (бал 4). Потокът на слънчевите протони на геостационарна орбита с
енергия равна и по-голяма от 10 MeV остана на фоновите си нива.
Днес и утре геомагнитната активност ще бъде между спокойна и активна в
среднопланетарен мащаб. Предимно спокойни условия се очакват на 31 март.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, за
утре е 10%, а за 31 март тя е 5%. Не се очаква съществено покачване на
радиационния фон на геостационарна орбита. Потокът слънчеви протони с
висока енергия ще остане в рамките на обичайния фон.
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Планетарна геомагнитна суббуря
през последната нощ,а над България - малка
буря (K= 5)

28 март/ 09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около ниво B1.5
- B2. Тази сутрин на слънчевия диск се виждат три групи петна. В
северното полукълбо е групата 1704, която е сравнително голямо единично
петно. На юг от екватора са малките групи 1705 и 1706. По обща площ
преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Откъм източния край
на слъневия диск, малко на север от екватора, изгрява новата ярка
област, за която съобщихме вчера. Тя може да се окаже нова група петна.
Боулдърското число е 35, а по наша оценка Волфовото число е около 30.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 93. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 450-460 км/с.

Ярка област на източния
слънчев лимб на 28 март 2013г
(SDO; solatham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (28 29 и 30 март) слънчевата активност
се очаква да бъде много ниска. Вероятността за изригвания със средна или
голяма мощност (класове M или X) засега се счита за пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще нараства. Утре той ще бъде около 100 ,
а на 30 март ще е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последната нощ геомагнитната обстановка се активизира и в
планетарен мащаб достигна ниво на суббуря (Kp=4). Местният K- индекс за
станцията в Панагюрище обаче достигна бал 5 за три часов период около
полунощ българско време, т.е. до малка жеомагнитна буря (K=5; бал G1).
Потокът на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV на
геостационарна орбита беше на околофоновите си нива.
За днес геоагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка
геомагнитна буря (G1). През следващиге два дни (29 и 30 март) тя
постепенно ще започне да се успокоява. Вероятността за геомагнитно
смущение на средни ширини за днес е 40%, а за малка буря е 20%. За утре
съответните вероятности са 35% и 15%. На 30 март вероятността за
геомагнитно смущение на средни ширини ще е 15%, а за малка геомагнитна
буря -само 5%. Не се очаква промяна в радиационната обстановка на
геостационарна орбита.

Слънчевият радиоиндекс F10.7 е с
9-месечен минимум. 20% вероятност за
геомагнитна буря утре (28 март)

27 март/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
епизодични много слаби изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток
е около ниво B1.3 - B1.5. На видимия диск на Слънцето има две групи
петна. По-голямата от тях (1704) е в северното полукълбо, а на юг от
екватора е групата 1705. Боулдърското число е 41, а Волфовото число по
наша груба оценка е около 25. Според новите изображения от сондата
STEREO- Behind вчера е възникнала ярка област в непосредствена близост
до източния край на видимата от Земята страна на Слънцето (снимка).
Възможно е това да е нова група петна, която ще стане видима утре или на
29 март. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 92. Според публикуваните данни в
STP- сървера на Националния център за геофизични данни на САЩ това
е най - ниската стойност от 22 юни 2012 г. (ВНИМАНИЕ: Тези данни
се различават от публикуваните тук с коефициент 10). Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е 360-370 км/с.
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Пълна карта на Слънцето в ултравиолетова светлина
(195 ангстрьома) на 27 март 2013 г. С бяло кръгче е
обозначена потенциалната нова група петна. Източната
граница на видимия слънчев диск е даден с бяла линия.

В рамките на 3-дневната прогноза (27-29 март) слънчевата активност ще
бъде много ниска. Вероятността за изригвания от класове M и X е
пренебрежима. Очакваните стойности на F10.7 за утре (28 март) и на 29
март са съответно 95 и 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия
(E=> 10 MeV) беше в
границите на фона.
За днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде предимно спокойна .
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 10%. За утре (28
март) се прогнозира съществено активизиране поради срещата на Земята с
високоскоростен поток частици в слънчевия вятър. Негов източник е
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Вероятността за
геомагнитно смущение на средни ширини е 40%, а за малка геомагнитна буря
(бал G1)е 20%. Обстановката ще започне бавно да се успокоява на 29
март. Вероятността за геомагнитно смущение тогава е 35%, а за
геоматнитна буря е 15%.
Не се очаква покачване на потока слънчеви протони с енертия равна или
по-голяма от 10 MeV на геостационарна орбита.
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Голямо затишие

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
серия от много слаби B- изригвания, най мощното измежду които беше с
показател B.4. Слънчевият рентгенов поток беше на средно ниво B1.5-B2.
На слънчевия диск има 4 регистрирани групи петна. На север от екватора
са групите 1702 (залязваща) и 1704. В южното полукълбо са
1703(залязваща) и 1705. Има леко преобладаване на площите петна в
северното полукълбо. Боулдърското число е 56. Волфовото число е по наша
груба оценка около 45. Слънчевият радиоиндекс е 93. Скоростта на
слънчевия вятър в околността на Земята е около 410-420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 март) слънчевата активност ще
бъде много ниска. Вероятността за изригвания от класовете M и X е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 27 и 28 март ще бъде около 90.
ГЕОФИЗИЧНА ОБСТАНОВКА
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=> 10 MeV) на геостационарна
орбита беше около характерните си фонови стойности.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре ще бъде между
спокойна и смутена, а на 28 март ще бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитно смущение на средни ширини за днес е 5%, за
утре е 10%, а за 28 март същата е 40%. Това е свързано с влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. В рамките на 3-дневната
прогноза (26-28 март)не се очаква покачване на потока слънчеви протони с
висока енергия (E=> 10 MeV) на геостационарна орбита.

25 март/08ч15мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток беше на средно ниво B2 през последните
няколко часа. На видимия слънчев диск има 3 групи петна. Залязващата
група 1702 и изгрявашата на източния край на слънчевия диск група 1704
са в северното полукълбо. На юг от екватора е 1703. Боулдърското число е
45, а Волфовото число днес е около 30-35. Радиоиндексът F10.7 е 96.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 март) слънчевата активност ще
бъде много ниска. Вероятността за изригвания от класовете M и X е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде на 26 и 27 март
около 90.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитната обстановка както над България, така и в среднопланетарен
мащаб беше спокойна през последните 24 часа. Потокът на слънчевите
протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV на геостационарна орбита
беше на околофоновите си нива.
В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 март) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е 5%, а за 27 март е 10%. Не се очакват
забележими покачвания над фона на слънчевите протони с висока енергия
(E=> 10 MеV) на геостационарна орбита.
-----------------------------------------------Седмичната прогноза за "космическото време" за периода 25-31 март ще
бъде публикувана довечера след 22ч българско време или утре сутринта на
26 март.

Много ниска слънчева активност.
Геомагнитна суббуря

24 март/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. През
последните часове слънчевият рентгенов поток спадна до нивото B1.5. В
момента на слънчевия диск има три групи петна. В северното полукълбо са
групите с номера 1702 и новоизгряващата на източния край на диска 1704.
На юг от екватора е групата 1703. По обща площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Боулдърското число е 56, а
Волфовото число по наша груба оценка е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 98. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
400- 410 км/с.
Днес слънчевата активност ще бъде ниска, а на 25 и 26 март ще е много
ниска. Вероятността за M- изригване за днес и утре (25 март ) е 5%, а за
26 март е пренебрежима. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 на 25 и 26 март ще бъде около
90 (рекордно ниска стойност за фаза на максимум на 11- годишен слънчев
цикъл).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Среднопланетарният 3-часов Kp- индекс достигна бал 4 около полунощ
българско време. Толкова беше и местният K- индекс в геомагнитната
обсерватория Панагюрище по същото време. Потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=> 10 MeV) на геостационарна орбита беше около
характерните си фонови стойности.
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 март) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения е
около 5% средно за всяка една от трите дати. Потокът на слънчевите
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протони с висока енергия на геостационарна орбита ще бъде около фона.

23 март/10ч30мин:

Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-значимите
изригвания бяха от клас C. Срединят слънчев рентгенов поток през
послледните часове е около нивото B3. Повечето от активните области в
момента са откъм невидимата от Земята страна на Слънцето, където
изглежда, че обстановката е доста динамична (снимка). В момента на
видимата откъм Земята страна има 3 групи петна. Групите 1695 (залязваща)
и 1702 са в северното полукълбо, а на юг от екватора е групата 1703.
Боулдърското число е 54, Волфовото число по наша груба оценка е около
35. Радиоиндексът F10.7 е 101. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 360-370 км/с.

Горе - обратната страна на Слънцето по
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изображение от STEREO Ahead (A).
Долу- Разпределение на активните центрове на
Слънцето на 22 март 2013 г по данни от
SDO, SOHO, STEREO-A и STEREO-B. (solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 март ) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за M- зригвания е около
10% за всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас
X е пренебрежима. Очакваните стойности за слънчевия радиоиндекс F10.7 за
24 и 25 март са съответно 95 и 90.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСГ
През изтеклото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=> 10 MeV) на геостационарна
орбита беше на околофоновите си нива. Потокът на галактичните космически
лъчи все още остава много нисък - най-вероятно поради активните процеси,
включително и изхвърляния на коронална маса откъм невидимата от Земята
страна на Слънцето. Това редуцира потокът ГКЛ откъм тази част на
небесната сфера, в която наблюдаваме Слънцето.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитно смущение на средни ширини е около 15%. На 24
и 25 март се очакват спокойни геомагнитни условия, а вероятността за
геомагнитин смущения ще бъде пренебрежима. Потокът от слънчеви протони с
висока енергия (E=> 10 MeV) ще остане в границите на фона.

22 март/10ч15мин:

M-изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. В 0ч04мин.
българско време в района на групата петна 1692 имаше изригване с
мощностен показател M1.6 (снимка). Това е второто изригване със средна
мощност от тази активна област след явлението от 15 март, което беше с
мощностен показател M1.2. Групата 1692 е вече близо до западния край на
слънчевия диск, така че не се очаква това изригване да доведе до
някакви геоефективни събития. Като се изключат това и няколкото Cизригвания, рентгеновия поток е около средно ниво B5. В момента на
слънчевия диск има 4 регистрирани групи петна. Всичките са в северното
полукълбо. Групите са с номера 1692, 1695, 1701 и 1702. С изключение на
1702 всички останали са близо до западния край на диска. Боулдърското
число е 60, а по наша груба оценка Волфовото число е между 40 и 45.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 106. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 380- 390 км/с.
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M1.6- изригване в 00ч04мин на 22 март българско
време на 22 март 2013 г. (снимка SDO; solarham.net)
На 23 и 24 март се очаква слънчевата активност да бъде много ниска.
Вероятността за M- изригване за утре е 5%, а за 24 март е пренебрежима.
Вероятността за мощно изригване от клас X e пренебрежима за целия
период на 3-дневната прогноза (22-24 март). Очакваната стойност за
F10.7 за 23 и 24 март е около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка премина от смутена
отново към спокойна. Потокът на слънчеви протони с висока енергия
(E=> 10 MeV) на геостационарна орбита остана на околофоновите си нива.
За днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения за тези два дни е около 15%. На 24
март се очакват спокойни геомагнитни условия. Вероятността за
геомагнитно смущение на тази дата е само 5%.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия (=>10 MeV) ще остане близък
до фоновите си стойности в рамките на 3-дневната прогноза.

Планетарна геомагнитна суббуря и
аврорална активност

21 март/ 12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Малкото
на брой изригвания бяха от мощностен клас B. През последните часове
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слънчевият рентгенов поток беше около нивото B3. На изображението в бяла
светлина от спътника SDO се виждат 5 групи петна на слънчевия диск. В
северното полукълбо са групите 1692 (на западния лимб), 1695, 1700 и
1701. Южно от екватора е само групата 1699. Преобладават петната в
северното полукълбо. Боулдърското число е 70, а по наша оценка Волфовото
число е около 55. Радиоиндексът F10.7 е
108. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
430-440 км/с.

В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 март) се очаква слънчевата
активност да бъде ниска. Вероятността за М- изригване прогресивно ще
намалява поради скриването на всички основни групи петна от последните
дни зад западния край на слънчевия диск. За днес тя е 15%, за утре е 10
%, а за 23 март се очаква да бъде 5%. Вероятността за мощни изригвания
от клас X е пренебрежима. Индексът F10.7 за днес и утре ще бъде около
105, а на 23 март ще спадне до 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие 3-часовият среднопланетарен Kp индекс достигна
смутени нива (геомагнитна суббуря). В района на Арктика местният Kиндекс в някои станции обаче достигна активни нива. Геомагнитната
активност беше съпроводена и с аврорална активност в този район. Пример
за това е красивото полярно сияние, заснето над Исландия през последната
нощ (снимка). Потокът на слънчевите протони с енергия около и над 10
MeV на геостационарна орбита остана през последното денонощие на
околофоновите си нива.

Полярно сияние (Aurora Borealis) над Исландия
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на 21/22 март 2013 (снимка Руньофур Халксон)
(solarham.net)
За днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
активна (малка геомагнитна буря, бал G1). За утре и на 23 март
обстановката ще се поуспокои. Вероятността за геомагнитно смущение на
средни ширини за днес е 20%, а за 22 и 23 март - около 15%. Не се очаква
завишен поток на слънчеви протони с енергия около и над 10 MeV на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза.

Сравнително спокойна обстановка.
Много нисък поток на ГКЛ
20 март/09ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Около
02ч15мин българско време имаше изригване с мощностен показател ~C7.
Друго слабо изригване (C1) приключи преди малко. На слънчевия диск в
момента се виждат 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите 1692, 1695 и 1696. На юг от екватора
е групата 1699. Всички групи се намират в западната част на слънчевия
диск, близо до неговия край. Боулдърското число е 68, а съответното
Волфово число по наша груба оценка е около 45. Радиоиндексът F10.7 е
110. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е близо 440
км/с.
За днес и утре слънчевата активност се очаква да бъде ниска, а на 22
март - много ниска. Вероятността за M- изригване за днес е 20%, а за
22 март тя е 10%. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Очакваното ниво на слънчевия радиоиндекс F10.7 за 21 и 22
март е около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята запази сравнително
високи стойности - между 400 и 500 км/с. Потокът на галактичните
космически лъчи (ГКЛ) остава рекордно нисък вече четвърти ден. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (=> 10 MeV) на геостационарна
орбита е в рамките на обичайния си фон.
За днес, както и на 22 март геомагнитната обстановка ще бъде предимно
спокойна с възможни изолирани смутени периоди. За утре (21 март) се
очаква тя да е между спокойна и активна (малка геомагнитна буря; бал G1)
във връзка със срещата на Земята с изхъврлената на 18 март слънчева
коронална маса. Вероятността за геомагнитин смущения на средни ширини е
15% за днес и на 22 март и 20% за утре. Не се очакват повишения на
потока на слънчеви протони с висока енергия около и над 10 MeV на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза.
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Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Около
02ч30мин през нощта българско време имаше изригване с мощност ~C4.
Засега няма информация за изхвърляне на коронална маса. Рентгеновия
поток през последните часове е около нивото B3. На слънчевия диск има 6
групи петна. В северното полукълбо са групите 1692, 1695 и 1696
(залязваща на западния лимб). В южното полукълбо са 1698, 1699 и 1700.
Преобладават петната в северното полукълбо. Боулдърското число е 116.
Волфовото число по наша груба оценка е около 70-80. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 118. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е около 460-470 км/с.
Очаква се днес и утре слънчевата активност да бъде предимно ниска, а на
21 март да бъде много ниска. Вероятността за M- изригване за днес е 20%,
а за утре (20 март) и 21 март да бъде 10%. Вероятността за мощни
изригвания от клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 се очаква утре
да бъде около 110, а на 21 март да спадне до 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 MeV се върна на
обичайните си фонови нива. Спадът на потока на галактичните космически
лъчи продължи. Това би могло да се отдаде на по-честите и мощни
изхвърляния на коронална маса от последните дни, включително и вчера.
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна
и смутена. Известно активизиране се очаква на 21 март поради достигането
до Земята на изхвърлена вчера от Слънцето коронална маса. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 15%, а за 21
март същата ще бъде 25%.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия на геостационарна орбита ще
остане на околофоновите си нива.

Ново изхвърляне на коронална маса,
частично ориентирано към Земята

18 март/12ч30мин:

През нощта, около 03ч българско време коронографите на спътника SOHO и
космическата сонда STEREO- Behind регистрираха изхвърляне на коронална
маса, което поне частично изглежда, че е ориентирано към Земята. От SOHO
то се е наблюдавало като тип "частично хало" (снимка). Допълнителна
информация за събитието ще дадем по-късно днес.
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Изхвърляне на коронална маса - снимка в 03ч42мин
българско време на 18 март 2013г от коронографа
на спътника SOHO.

18 март/10ч45мин:

Геомагнитната активност спадна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
C- изригвания в района на групата петна 1698. Спокойната част на
слънчевия рентгенов поток е около нивото B5. В момента на слънчевия диск
има 8 регистрирани групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите с номера 1691, 1692, 1695, 1696 и
1697. В южното полукълбо са групите 1698, 1699 и новата група 1700.
Групата 1696 е от магнитен клас "бета-гама", а всички останали са
от клас "бета". Боулдърското число е 126. Съответното Волфово число е
по наша груба оценка около 95. Радиоиндексът F10.7 e 126. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 530 км/с.
Днес и утре (18 и 19 март) слънчевата активност ще бъде предимно ниска.
Вероятността за M- изригване за тези два дни е средно по 20%. На 20 март
се очаква слънчевата активност да е много ниска, а вероятността за
M-изригване да е 10%. Вероятността за мощно изригване от клас X е
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пренебрежима за целия период на 3-дневната прогноза. Очакваните
стойности на индекса F10.7 за 19 и 20 март са съответно 115 и 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие Земята беше обхваната от планетарна
геомагнитна буря. Тя започна около 8-8ч30мин сутринта българско време на
17 март, когато спътникът ACE регистрира скок в параметрите на слънчевия
вятър в околностите на Земята, причинен от срещата с плазмения облак,
изхвърлен от Слънцето в резултат от M- изригването на 15 март.
Регистрираната скорост на слънчевия вятър беше малко под 700 км/с. В
планетарен мащаб бурята продължи 18 часа и варираше от малка (Kp=5; G1)
до средна (Kp=6; G2). Първоначално геомагнитната буря беше много добре
изразена в американския сектор, където местните K- индекси веднага
скочиха от спокойни нива до бал 5 (Боулдър) и 6 (Анкоридж). През това
време геомагнитната обстановка над България беше все още спокойна. Вчера
около обяд скоростта на слънчевия вятър надхвърли 700 км/с в продължение
на няколко часа. Впоследствие в началото и средата на нощта на 17 срещу
18 март 3-часовият K- индекс в геомагнитната обсерватория в Панагюрище
достигна 4 (геомагнитно смущение, суббуря), а около полунощ достигна 6
(средна геомагнитна буря) (виж графиката). През по-късната част на нощта
геомагнитната обстановка се успокои.
През първата половина на вчерашния ден потокът на слънчеви протони с
висока енергия (=> 10 MeV) беше на ниво, съответстващо на слаба
радиационна буря (S1), но впоследствие започна да спада и в момента се
приближава към обичайните си фонови нива.

Местният 3-часов К- индекс в станция
Панагюрище между 16 и 18 март 2013г.
В рамките на 3-дневната прогноза геомагнитната обстановка постепенно ще
се успокоява.
За днес вероятността от геомагнитно смущение на средни
ширини е 35%, за утре е 15%, а за 20 март тя е само 5%. Вероятността за
малка геомагнитна буря (бал G1) e 20% за днес, 5% - за утре, а за 20
март тя е пренебрежима.
Нивата на потока слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10
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MeV на геостационарна орбита се очаква да бъдат близки до фона за днес,
както и на 19 е 20 март.

17 март/14ч15мин: Мощна аврорална активност
Геомагнитната буря продължава. Местният K-индекс в Анкоридж (Аляска)
достигна бал 8. Това съответства на бал G4 (сериозна геомагнитна буря),
което е преди последния най-висок бал G5 (изключително мощна геомагнитна
буря). В средтопланетарен мащаб обаче бурята леко отслабна и в момента
Kp=5 (малка буря; G1).
Както се и очакваше мощна аврорална активност започна в околополярните
райони. Има и съобщения за сияния на средни ширини (MLA- Mid Latitude
Aurora). Пример за това е изключително красивото сияние над щата
Минесота, заснето от Бренън Джоунз (на снимката).

Сияние над Минесота на 17 март 2013г
(solarham.net)

Започна планетарна геомагнитна
буря със средна мощност (Kp=6; G2)
17 март/11ч30мин:

Среднопланетарният 3-часов геомагнитен индекс Kp достигна бал 6.
Геомагнитната буря започна.
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Среднопланетарният 3-часов геомагнитен Kp- индекс
на 17 март 2013 г около обяд.

17 март/ 11ч00мин:

Активна геофизична обстановка-

има от всичко!
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Вчера
сутринта имаше продължително C- изригване. Последваха го няколко много
слаби B- изригвания. Слънчевият рентгенов поток през последните 18-20
часа варира около нивото B4. Вчера близо до западния край на слънчевия
диск имаше избухване на протуберанс и изхвърляне на коронална маса.
Явлението не е геоефективно или евентуалният ефект върху Земята ще е
слаб. На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите с номера
1691, 1692, 1695, 1696 и 1697. На юг от екватора е групата 1698. Нова
малка група петна се оформя североизточно от последната, която засега
няма номер. Боулдърското число е 90. По наша груба оценка Волфовото
число е около 70. Радиоиндексът F10.7 e 126. През последните два- три
часа скоростта на слънчевия вятър рязко нарастна и в момента е около
570км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 март) слънчевата активност
ще бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване е средно по 20% за
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всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. За утре стойността на F10.7 ще е около 120, а за 19 март
тя се очаква да бъде 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Срещата на Земята с изхвърлената на 15 март в резултат на M- изригвване
коронална маса се забави с няколко часа, но все пак се състоя. Причината
за това е, че плазменият облак се е движил малко по-бавно от очакваното.
Около 8 часа българско време тази сутрин спътникът ACE регистрира скок в
параметрите на слънчевия вятър. Регистрираната скорост беше малко под
700 км/с. (Напомняме, че първоначалната прогноза беше за 800-900
км/с.). Според показанията на геомагнитната обсерватория в Боулдър
местният K - индекс се е покачил на 5. Това съответства на малка
геомагнитна буря (G1). Според последните данни от обсерваторията в
Анкоридж (Аляска, САЩ) местният K-индекс е 6 (средна буря, G2). Дали е
започнала планетарна геомагнитна буря ще разберем малко преди обяд
българско време.
Паралелно със започващата геоматнитна буря се развива и слаба
радиационна буря (бал S1). Потокът на слънчевите протони с висока
енергия (=> 10MeV) на геостационарна орбита вече близо 12 часа е
около и над праговото ниво. От друга страна протоните с енергия над 50
MeV, който също беше тръгнал нагоре вече се върна към обичайните си
фонови нива.
Изхвърлената на 15 март в резултат на M- изригването слънчева коронална
маса предизвика над 3% спад в потока на регистрирания от неутронния
монитор в ИЗМИРАН (Троицк, Русия) поток на галактичните космически лъчи.
Подобни явления се наричат "Форбуш-затихвания".
Продължават високите нива на абсорбция на УКВ- радиовълните над двата
полярни района на Земята (виж картата). Според последната информация
над тези райони е започнала засилена аврорална активност (полярни
сияния- Aurora Borealis и Aurora Australis).
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Карта на абсорбцията (ниво 1 децибел) на УКВ- радиовълните
около 10ч30мин. българско време на 17 март 2013г.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и средна геомагнитна
буря (бал G2). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
30%, за малка геомагнитна буря (бал G1) e 35%, а за средна геомагнитна
буря (G2) е 20%. За утре геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитно смущение на средни
ширини е около 30% , а за малка буря тя е 10%. Предимно спокойна
геомагнитна обстановка се очаква на 19 март.
За утре се очаква 60% вероятност за слаба радиационна буря (бал S1),
свързана с повишен поток на слънчеви протони с висока енергия на
геостационарна орбита. Същата вероятност за 19 март е 25%.

Динамично "космическо време".
20% вероятност за средна геомагнитна буря
през следващата нощ
16 март/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания в диапазона C1-C4. Рентгеновият поток на Слънцето през
последното денонощие варираше преимуществено около нивото B8-C1. На
слънчевия диск в момента има 7 регистрирани групи петна. Преоблдава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите с номера 1691,
1692, 1694, 1695, 1696 и 1697. В южното полукълбо е групата 1698.
Групите 1691 и 1696 са от магнитен клас "бета-гама" и са потенциални
източници за изригвания от клас M. Боулдърското число е 105, а Волфовото
число по наша груба оценка е около 80-85. Слънчевият радиоиндекс F10.7
вече трети ден е "закован" на 123. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 430 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 март) се очаква слънчевата
активност да бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване е
около 20% средно за всеки един от трите
дни (16, 17 и 18 март).
Вероятността за мощно изригване от клас X е около и под 1%. Очакваната
стойност на F10.7 за утре е 120, а за 18 март тя е 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
остана спокойна. 3-часовият планетарен Kp - индекс достигна бал 3
("предсмутено ниво") общо в продължение на 9 часа. Потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=> 10 MeV)на геостационарна орбита от снощи е
в процес на покачване, но все още не е достигнато нивото на слаба
радиационна буря (бал S1). През последните 1-2 часа има леко покачване
спрямо фона и на протоните с енергия над 50 MeV. От снощи се наблюдава
значителна абсорбция на радиовълните в УКВ - диапазона над полярните
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области на Земята (виж картата)в резултат от изсипването на частици с
висока енергия. Очакваме материали, свързани с наблюдавани полярни
сияния през следващите часове.

Карта на абсорбцията (ниво 1 децибел) на УКВ- радиовълните
около 0ч. българско време на 16 март 2013г.
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 март) се очаква динамична
геомагнитна обстановка. За днес геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 30%. Съответната вероятност за малка геомагнитна буря (G1) е
20%, а за средна буря (G2) е 5%. Към полунощ скоростта на слънччевия
вятър ще достигне 900 км/с. За утре (17 март) геомагнитната обстановка
ще бъде още по-динамична. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 30%, за малка геомагнитна буря (бал G1) e 35%, а за средна
геомагнитна буря (G2) е 20%. За 18 март вероятностите са както следва:
30% - за геомагнитни смущения, 10% - за малка геомагнитна буря и около и
под 1% - за средна буря.
Вероятността за завишен поток от слънчеви протони с енергия равна и
по-голяма от 10 MeV на геостационарна орбита е 15% за днес и утре. На 18
март се очаква този поток да слезе до обичайните си фонови стойности.
ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ
Очакваната геомагнитна буря може да причини здравословни проблеми на
хората с неврофизиологични и сърдечно-съдови заболявания.
При подобни събития зачестяват случаите на повишена възбудимост
(индивизуална и колективна), изразяваща с в безсъние и различни прояви
на агресивно поведение. Повишена е вероятността за пътно-транспортни
произшествия. Повишена е и вероятността за инсулти и инфаркти.
В северните части на Евразия и Северна Америка, както и в най-южните
райони на Южна Америка и Нова Зеландия са възможни проблеми с
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техническата инфраструктура- сривове в електропреносната мрежа,
телекомуникациите, самопроизволно включване на алармени устройства и др.
На този етап не се очаква съществено повишение на радиационния фон в
зоната за полети на гражданската авиация.
Възможна е по-голяма динамика от очакваната до момента за атмосферните
процеси на средни ширини (активизиране на циклогенезата) в интервала от
7 до 30 дни след геомагнитната буря.

Очаква се планетарна геомагнитна
буря с малка или средна мощност през нощта на
16 срещу 17 март

16 март/01ч15мин:

Численият модел на параметрите на слънчевия вятър с помощта на
софтуерната система ENLIL показва, че изхвърлената коронална маса в
резултат от M1.2- изригването вчера сутринта ще достигне околностите на
Земята около 23-24 часа на 16 март (графика). Скоростта на слънчевия
вятър ще надхвърли 800 км/с. Възможно е магнитното поле да се активизира
до средна по мощност планетарна геомагнитна буря (Kp=6; G2). В полярните
райони на Земята се очаква мощна геомагнитна буря (Kp=7; G3). Възможни
са здравословни проблеми за хора с неврофизиологични и сърдечно- съдови
заболявания.
ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

Зелените линии на графиките вдясно показват плътността
и скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята
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около 03ч българско време (01ч по Гринуич - жълтата
права линия ) на 17 март 2013 г. според числения
модел с ENLIL

Изхвърлянето на коронална маса
от тази сутрин, регистрирано от коронографа
на спътника SOHO

15 март/18ч45мин:

По-долу е представен видеоклип, който показва насоченото към Земята
изхвърляне на коронална маса, съпътстващо изригването от 9часа днес
българско време.За да гледате филма кликнете с левия бутон на мишката
върху изображението или тук.

Изхвърляне на коронална маса
по посока на Земята
(видеоклип по изображения от
коронографа на SOHO)

Продължително M-изригване,
радиоизбухване и мощно изхвърляне на
коронална маса по посока на Земята
15 март/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност е на умерено ниво. Около 08ч30мин бълг.време тази
сутрин в района на групата петна 1692 започна продължително изригване,

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

129 of 183

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

което около 9ч00мин. достигна мощност M1.2 (видео във водородната линия
H-алфа от обсерваторията Лърмънт в Австралия). То продължава и в момента
като вече повече от 2 часа нивото на слънчевия рентгенов поток не спада
под C8.0. Изригването е съпроводено от радиоизбухване и мощно изхвърляне
на коронална маса. Групата 1692 е в геоефективна позиция и плазменият
облак е директно насочен към Земята. Ето защо всичко свързано с това
изригване е от интерес за нас и ние ще даваме актуална текуща информация
през следващите часове. В момента на слънчевия диск има 9 групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите
1690, 1691, 1692, 1694, 1695, 1696 и 1697. В южното полукълбо са
групите 1689 (залязваща на западния лимб) и новата 1698. Групата 1696
достигна магнитен клас "бета-гама". Боулдърското число е 123, а по наша
оценка Волфовото число е около 100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 123.
Скоростта на слънчевия вятър достигна 460-470 км/с.

Продължително M- изригване в района
на активната област 1692 около 9ч
българско време на 15 март 2013г
(изображение от GOES-15) (solarham.net)
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Изхвърляне на коронална маса по посока
на Земята (изображение от STEREO Ahead)
(solarham.net)
Утре и в други ден (16 и 17 март) се очаква слънчевата активност да бъде
предимно ниска. Вероятността за M-изригване за всеки един от тези дни е
15%. Вероятността за мощно изригване от клас X е около и под 1% в
рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 март). Радиоиндексът F10.7
ще бъде около 120 на 16 и 17 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (равна или по-голяма от
10 MeV) на геостационарна орбита варираше слабо около фоновите си
стойности.
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде силно
променлива и да варира между спокойни и активни нива (т.е. до слаба
геомагнитна буря- бал G1). На 17 март геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена. Вероятността за геоматнитни смущения на средни
ширини за днес и утре е 35%, а за 17 март е 20%. Вероятността за слаба
геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре 15%, а на 17 март е 5%.
Вероятността за средна геомагнитна бура (G2) в полярните райони на
Земята за днес и утре е 50%. В предвид на последните явления на Слънцето
обаче според нас е възможно прогнозата за 17 март да се промени по
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посока към по-висока геомагнитна активност.
Според бюлетина на Центъра за прогноза ан космическото време в Боулдър
от полунощ българско време не се очаква покачване на потока на
слънчевите протони с висока енергия(=> 10 MeV) на геостационарна орбита
в рамките на 3-дневната прогноза.

Ниска слънчева активност. Очаква
се слаба геомагнитна буря

14 март/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
C-изригвания, чиято мощност беше в диапазона C1-C1.5. Усредненият
слънчев рентгенов поток беше около нивото B3-B4. На слънчевия диск има 7
регистрирани и две нововъзникващи групи петна. Преобладава активността в
северното полукълбо. Там са групите с номера 1690, 1691, 1692, 1694,
1694 и 1696. На юг от екватора е групата 1689. Нова група петна , засега
с неизвестна големина, започва да се показва откъм югоизточния край на
слънчевия диск. Друга малка група петна, засега също без номер, се вижда
северозападно от групата 1696 в северното полукълбо. Групите са от ниски
магнитни класове - "алфа" и "бета". Боулдърското число е 103. По наша
груба оценка Волфовото число е около 75-80. Радиоиндексът F10.7 e 123.
Скоростта на слънчевия вятърв околностите на Земята е около 310 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 март) слънчевата активност ще
бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване е средно по 10% за
всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
около и под 1%. Радиоиндексът F10.7 за утре се очаква да бъде около 120,
а на 16 март да спадне леко до 115.
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Слънцето в бяла светлина в 10ч35мин.
бълг.време на 14 март 2013г.
(solarham.net)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV
около своите фонови стойности.

беше

За днес и утре се очаква активизиране на земното магнитно поле поради
очаквана среща с изхъврлената слънчева коронална маса отпреди два дни.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, за
утре тя е 45%, а за 16 март е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна
буря (G1) на средни ширини за днес е 5%, за утре е 25%, а за 16 март тя
е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност за утре е 5%.
В полярните райони на Земята вероятността за буря със средна мощност за
утре е 65%, а за 16 март е 40%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 март) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (равна или по-голяма от 10 MeV) на
геостационарна орбита ще остане около фоновото си ниво.
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Изхвърляне на коронална маса по
посока на Земята

13 март/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 4
изригвания в мощностния диапазон C1-C2.5. Източник на тази активност е
районът на групите петна 1690- 1691. Първото изригване около 13ч
българско време с мощност C2 е свързано с избухване на протуберанс. То
е последвано от изхвърляне на коронална маса, което е регистрирано от
сондите STEREO-Behind и SDO (видео). Движението на плазмения облак е
преимуществено ориентирано на север, но и частично по посока на Земята.
Последва серия от три C -изригвания в същата област около 2 часа след
полунощ българско време. С тези събития е свързано ново изхвърляне на
короналан маса, което е регистрирано от сондата STEREO-Behind. Очаква
се повече информация за движението на този плазмен облак. В момента на
слънчевия диск има 7 групи петна. Рязко преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите 1690, 1691, 1692, 1694, 1695 и
1696. Последната измежду тях нарастна много бързо през последното
денонощие и вероятно ще стане интересна за следене през следващите дни.
В ююжното полукълбо е само групата 1689. Боулдърското число е 95, а по
наша груба оценка Волфовото число е около 80. Радиоиндексът F10.7
продължава плавно да расте и днес е 123. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 330-340 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 март) слънчевата активност се
очаква да бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване е средно по
15% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас
X е пренебрежима. За утре и 15 март се очаква стойността на индекса
F10.7 да бъде 120.

Изхвърляне на коронална маса през нощта на 12
срещу 13 март 2013г, регистриано от сондата
STEREO-Behind. (solarham.net)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия (равна и по-голяма от 10
MeV) беше около фоновите си стойности.
За днес, 13 март, се очаква геомагнитната обстановка да остане спокойна.
За утре се очаква активизиране на земното магнитно поле от спокойни нива
до геомагнитни смущения (суббури). За 15 март се очаква, че
геомагнитната обстановка ще се променя в широки граници - от спокойни
нива до малка геомагнитна буря (бал G1). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре тя е 20%, а за 15 март
е 45%. Съответната вероятност за малка геомагнитна буря за днес е около
и под 1%, за утре е 5%, а за 15 март тя е 25%. Вероятността за средна
геомагнитна буря (бал G2) за 15 март е 5%.
Не се очаква покачване на потока на слънчеви протони с висока енергия,
равна или по-голяма от 10 MeV на геостационарна орбита в рамките на
3-дневната прогноза.

12 март/11ч00мин:

Нови групи петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше с показател ~C2 около 18ч55мин. бълг.време. Слънчевият
рентгенов поток е средно около нивото B4. На слънчевия диск днес има 8
регистрирани групи петна. Преобладава петнообразуването в северното
полукълбо. Там са групите петна с номера 1690, 1691, 1692, 1693, 1694 и
двете нови групи 1695 и 1696. В южното полукълбо е единствено групата
1689. Магнитните класове на тези центрове на петнообразуване обаче са
ниски -"алфа" и "бета". Затова и засега няма основания да се очакват
изригвания от мощен клас, а и вероятността за изригвания от средния клас
M също не е голяма. Боулдърското число е 105, а Волфовото число по наша
предварителна груба оценка е около 90-95. Радиоиндексът F10.7 e 120.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 330
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 март) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за М-изригване е около 15% средно за всяка
една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 ще бъде около 120 на 13 и 14 март.
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Изображение на Слънцето (11 март 2013г),
получено от спътника SDO- оцветена версия
(solarham.net)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (равна или по-голяма от
10 MeV) на геостационарна орбита беше около фоновите си стойности.
Очаква се геомагнитната обстановка днес, както и на 13 и 14 март да
остане спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по около 10% за всеки един от трите дни. Не се очаква завишен поток на
слънчеви протони с енергия равна или по-голяма от 10 MeV на
геостационарна орбита за периода на прогнозата.

Повишено петнообразуване в
северното полукълбо на Слънцето
11 март/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B3-B4. На слънчевия диск днес има 6 регистрирани групи петна.
Преобладава активността в северното полукълбо. Там са групите с номера
1690, 1691, 1692, 1693 и 1694. Най-голяма по площ е 1692. Тя е единично
петно (магнитен клас "алфа") с площ 220 милионни части от слънчевия
диск. В южното полукълбо е групата 1689. Боулдърското число е 89, а
Волфовото число е по наша груба оценка около 70. Радиоиндексът F10.7 e
119. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
310-320 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 март) слънчевата активност се
очаква да бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване е средно по
15% за всяка една от датите 11, 12 и 13 март. Вероятността за мощно
изригване от клас X е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 на 12 и
13 март ще бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през изминалото денонощие.
Потокът от слънчеви протони с енергия над 10 MeV на геостационарна
орбита беше около фоновите си стойности.
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 март) геомагнитната
обстановка ще остане спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 10% за всяка една от посочените дати. Не се очаква
повишен поток на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10
MeV на геостационарна орбита.

10 март/11ч15мин:

Почти без промяна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха в B- диапазона. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B3. На слънчевия диск днес има 4 регистрирани групи петна. В
северното полукълбо са групите с номера 1690, 1691 и 1692 (старата група
1678). В южното полукълбо е групата 1689. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Всички групи петна в момента изглеждат магнитно
стабилни. Боулдърското число е 63. По наша груба оценка Волфовото число
е около 50. Радиоиндексът F10.7 е 116. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 320-330 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 март) слънчевата активност ще
бъде ниска. Вероятността за M- изригване е около 15% средно за всяка
една от датите 10, 11 и 12 март. Вероятността за мощно изригване от клас
X е около и под 1%. Стойността на радиоиндекса F10.7 ще бъде около 120
утре и на 12 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото дененонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Днес, както и на 11 и 12 март геомагнитната обстановка ще остане
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за
всяка една от трите дати.
Потокът на слънчеви протони с високи енергии (равни или по-големи на 10
MeV) на геостационарна орбита е около фоновите стойности. Не се очаква
неговото покчване днес и през следващите два дни.

09 март/10ч30мин:

Много спокойно "космическо

време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха в B- диапазона. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B3. На слънчевия диск в момента има 4 групи петна. В северното
полукълбо са групите 1690 и 1691. В южното полукълбо са групите 1683 и
1689. По площ преобладават петната в южното полукълбо. Откъм
североизточния край на слънчевия диск постепенно през следващите 48 часа
ще се разкрие нов активен център, който е всъщност старата активна
област 1678. Преди няколко дни тя беше източник на мощно изригване с
изхвърляне на коронална маса. Те бяха регистрирани от сондата STEREO
Behind. Боулдърското число е 59, а Волфовото число по наша предварителна
груба оценка е около 45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 115. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 330-340 км/с.
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Новоизгряващата стара активна област 1678.
(снимка SDO)(solarham.net)
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и
ниска слънчева активност. Вероятността за
всяка една от трите дати. Вероятността за
пренебрежима. Стойността на F10.7 на 10 и

11 март) oe очаква предимно
M-изригване е средно по 15% за
мощно изригване от клас X е
11 март ще бъде около 120.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Днес и през следващите два дни (10 и 11 март) геомагнитната обстановка
ще остане спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 10% за всяка една от трите дати.
През последните 24 часа потокът на слънчевите протони с висока енергия
(равна и по-голяма от 10 MeV) на геостационарна орбита се установи
около фоновите си стойности. Не се очаква промяна в рамките на
3-дневната прогноза.

08 март/10ч45мин:

Спокойни условия

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновия поток беше изцяло в B-диапазона (около нивото B3-B4 +
няколко много слаби изригвания ). На слънчевия диск има 6 регистрирани
групи петна. В южното полукълбо са групите с номера 1683, 1686 (на
западния лимб), 1688 и 1689. В северното полукълбо са групите 1687 и
1690. По площ преобладават петната в южното полукълбо. Боулдърското
число е 80, а Волфовото число по наша груба оценка е около 60-65.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 114. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 300-320 км/с.
За днес се очаква слънчевата активност да бъде много ниска, а на 9 и 10
март тя да е ниска. Вероятността за M- изригване за днес е 10%, а за 9 и
10 март е 20%. Вероятността за мощно изригване от клас X е пренебрежима.
Очакваната стойност на F10.7 за утре е 118, а за 10 март е 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
За днес и за 10 март се очаква геомагнитната обстановка да бъде между
спокойна и смутена, а за утре (9 март) тя да бъде спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е 20% за днес и 10 март и 10%
за утре.
Продължава да се наблюдава съвсем слабо завишение на потока слънчеви
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протони с висока енергия (равна или по-голяма от 10 MeV) на
геостационарна орбита. Не се очаква обаче той да достигне до ниво на
слаба радиационна буря в рамките на 3-дневната прогноза.

07 март/10ч45мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха малко на брой и много слаби - всичките в B-диапазона.
Средното ниво на ретгеновия поток е около B3. В момента на слънчевия
диск има 6 групи петна. В северното полукълбо са групите с номера 1687 и
новата 1690. В южното полукълбо са групите 1683, 1688, 1689 и вече
залязващата на западния край на слънчевия диск група 1686. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Боулдърското число е 88, а
съответното Волфово число по наша груба оценка е около 70. Радиоиндексът
F10.7 е 114. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
320-330 км/с.
Днес и на 9 март слънчевата активност ще бъде ниска. Средната вероятност
за M-изригване за тези два дни е 20%.Утре (8 март) се очаква много ниска
слънчева активност. Вероятността за M-изригване на 8 март е 10%.
Вероятността за мощно изригване от клас X е пренебрежима за периода 7-9
март. Радиоиндексът F10.7 се очаква да бъде 112 на 8-ми и 118 на 9 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
За днес и утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна
и смутена, а на 9 март да бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 25%, а за 9 март тя е 10%.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия (равна или по-голяма от
10MeV) по данни на спътника GOES-13 е леко завишен. Не се очаква в
рамките на 3-дневната прогноза той да да бъде значително над фоновите си
стойности.
Според данните от неутронния монитор на ИЗМИРАН нивото на потока на
галактичните космически лъчи (ГКЛ) през последния месец е почти
"застинал" на постоянно ниво. Виждат се само денонощните вариации. Това
показва, че като цяло параметрите на слънчевия вятър са били почти
постоянни и хомогенни в пространството около Слънцето. Не е имало
достатъчно мощни изхвърляния на коронална маса (CME), така че да
предизвикат т.нар. "форбуш- затихвания". Това поведение на ГКЛ добре
съответства на умерената петнообразувателна активност в съчетание с
доста вялата еруптивна активност (изригвания и CME) през последния
месец.

Мощно изригване зад източния
край на слънчевия диск
06 март/10ч30мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
C1-изригване снощи около 22ч30мин българско време. В момента на
слънчевия диск се наблюдават 6 групи петна. В северното полукълбо е
групата 1687, а южно от екватора са 1683, 1685, 1686, 1688 и 1689. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. Групата 1686 се разви до
магнитен клас "бета-жама" и в момента е потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M. Такъв тя ще остане и утре, 7
март, след което ще се скрие зад западния край на слънчевия диск. С
повишен интерес обаче трябва да се наблюдава през следващите дни
източния лимб. Преди два дни, т.е. на 5 март в района на активната
област 1678 имаше мощно изригване, съпроводено и с голямо изхвърляне на
коронална маса. Явлението беше регистрирано от уредите на сондата
STEREO- Behind. Тази област отново ще бъде видима за наблюдателите от
Земята към петък. Във връзка с това "космическото време" може да стане
по-динамично към края на тази и началото на следващата седмица.
Боулдърското число е 106, а съответното Волфово число е по наша груба
оценка около 75. Радиоиндексът F10.7 e 118. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е 310- 320 км/с.
Днес и утре слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за
M- изригване е средно по 30% за всеки един от двата дни. Според Центъра
за прогноза на космическото време в Боулдър на 8 март слънчевата
активност ще бъде много ниска, а вероятността за M-изригване ще спадне
на 10%. Според нас обаче във връзка с новото появяване на групата 1678
последната оценка е може би занижена. Вероятността за мощно изригване от
клас X е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре (7 март) се
очаква да бъде 115, а на 8 март да се покачи до 120.
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Изхвърляне на коронална маса, регистрирано
от сондата STEREO- Behind на 5 март 2013г
(solarham.net)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През измивалите 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. През последните няколко часа се наблюдава
незначително покачване на потока слънчеви протони с висока енергия (над
10 MeV). Това е вероятно слаб ефект от вчеращното M- изригване.
Двес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 8 март ще е спокойна. Вероятността за геомагнитно смущение на средни
ширини за днес и утре е по 25%, а за 8 март тя е 10%.
Потокът на слънчевите протони с енергии около и над 10 MeV се очаква да
бъде близо до фоновите си стойности.

Радиоизбухване и изхвърляне на
коронална маса

05 март/17ч00мин:
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Източникът на M- изригването от тази сутрин е групата петна 1686.
Точният момент на пика е 09ч54мин българско време. Явлението е
съпроводено с радиоизбухване II тип и изхвърляне на коронална маса със
скорост от 1010 км/с. Допълнителна информация относно геоефективността
на това събитие ще има до края на деня, след като длязат резултатите за
прогнозните параметри на слънчевия вятър от софтуерния пакет ENLIL.

M1.2-изригване в 09ч54мин българско време
(снимка SDO) (solarham.net)

05 март/11ч15мин:

M-изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Преди малко
повече от един час, в 9ч50мин бълг.време е регистрирано изригване с
мощностен показател около M1.2. Засега не е известно точното
местоположение на изригването. В момента на слънчевия диск има 7
регистрирани групи петна. От тях 6 са в южното полукълбо (групите 1682,
1683, 1685, 1686, 1699 и 1689). В северното полукълбо е групата 1687. По
обща площ преобладават петната в южното полукълбо. Боулдърското число е
103, а Волфовото число по наша предварителна груба оценка е 80-85.
Слънчевият радиоиндекс F107 е 114. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 370-380 км/с.

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

143 of 183

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

В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 март) слънчевата активност ще
бъде между ниска и умерена. Според Центъра за прогноза на космическото
време в Боулдър вероятността за изригване със средна мощност на 6 и 7
март е около и под 1% за всяка една от тези дати. По наше мнение в
предвид на сутрешното M- изригване тази прогоноза трябва да претърпи
корекция към по-високи нива. Вероятността за мощно изригване от клас X e
пренебрежима. Очакваната стойност на слънчевия радиоиндекс F10.7 за утре
е 112, а за 7 март е 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
За днес се очаква геомагнитната обстановка да остане спокойна. За 6 и 7
март се очаква тя да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитин смущения на средни ширини е 10% за днес и по 25% за 6 и 7
март.
Засега не се очаква повишение на потока на слънчеви протони с висока
енергия (равна или по-голяма от 10MeV) на геостационарна орбита.

Полярно сияние над провинция Алберта на 2 март
(на снимката вдясно) по време на геомагнитната
буря (solarham.net)

04 март/10ч00мин:

Петнообразуването продължава да

расте
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Нямаше
практически никакви изригвания и средното ниво на слънчения рентгенов
поток съвсем слабо се колебаеше около нивото B3. От друга страна
петнообразуването продължи да нараства. Тази сутрин на слънчевия диск се
виждат 8 групи петна. В северното полукълбо те са три. Това са групите
1681, 1684 и новоизгряващата на източния край на диска група 1687. В
южното полукълбо са пет групи: 1682, 1683, 1685, 1686 и новата група
1688. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Най-големите
групи петна са 1682 и 1683, чиято площ вчера е била около 200 милионни
части от слънчевия диск. Всички групи петна са от магнитни класове
"алфа" и "бета". (Засега не е ясно точно как изглежда групата 1687,
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която все още не се вижда добре.) Боулдърското число е 115, а
съответното Волфово число е по наша груба оценка около 90. Радиоиндексът
F10.7 е 112. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 430- 440 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 март) се очаква слънчевата
активност да бъде ниска. Вероятността за M- изригване е 5% средно за
всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
около и под 1%. Стойността на F10.7 за утре се очаква да бъде около 110,
а на 6 март - около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
В рамките на 3-дневната прогноза (4- 6 март) се очаква геомагнитната
обстановка да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 30% за днес и 20% за 5 и 6 март.
Вероятността за малка геомагнитна буря (клас G1) на средни ширини за
днес е 10%, а за следващите два дни тя е по 5%.
Не се очаква повишение на потока на слънчевите протони с висока енергия
(около и над 10 MeV).

Петнообразуването расте.
Вероятността за геомагнитни смущения остава
висока
03 март/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Вчера
следобяд имаше две изригвания с приблизителна мощност C1. Слънчевия
рентгенов поток през последните часове варира слабо около нивото B3. В
момента на видимата от Земята страна на Слънцето според изображението от
спътника SDO в бяла светлина има 6 регистрирани и две нерегистрирани
групи петна. Преобладава активността в южното полукълбо. Там са групите
петна с номера 1680, 1682, 1683 и 1685. Нова група петна, която засега
все още няма номер, се формира североизточно от групата 1682. В
северното полукълбо са двете малки групи 1681 и 1684. На източния
край на слънчевия диск постепенно се разкрива нов активен център ,
чиято площ и брой петна засега са неизвестни. Официалното Боулдърско
число е 90, а по наша оценка съответното му Волфово число е около 70-75.
Радиоиндексът F10.7 е 111. Скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята варира в широки граници около стойността 500 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 март) слънчевата активност ще
бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригване е 10% средно за всяка
една от посочените три дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 се очаква да бъде 109 на 4-ти и 108 на
5 март.
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Слънцето в бяла светлина на 3 март
2013 г (снимка SDO)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Скоростта на слънчевия вятър обаче остана доста висока (около и над 500
км/с). Това е една от предпоставките за очаквана повишена геомагнитна
активност днес и през следващите два дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 март) геомагнитната
обстановка се очаква да бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитин смущения на средни ширини е 30% за днес и на 5 март и 20%
за утре (4 март). Вероятността за слаба геомагнитна буря е 10% за днес и
на 5 март и 5% за утре (4 март). Вероятността за средна геомагнитна буря
в полярните райони на Земята е 40% за днес и на 5 март и 25% на 4 март.
Не се очакват завишени стойности на потока слънчеви протони с висока
енергия (равна или по-голяма от 10 MeV ).

Геомагнитна буря. Скоростта на
слънчевия вятър надхвърли 600 км/с

02 март/12ч00мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха много слаби - от клас B. На слънчевия диск днес има 6
групи петна. В северното полукълбо са групите 1681 и новата 1684. В
южното полукълбо са 1680, 1682, 1683 и новата група 1685. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Групата 1682 достигна площ 240
милионни части от видимия слънчевия диск. Спрямо предишните дни тя е
загубила част от своите петна, но запазва "бета- гама" магнитна
конфигурация, а заедно с това и потенциалната възможност да бъде
източник на M- изригвания. Боулдърското число е 88, а съответното
Волфово число по наша груба оценка е около 70. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 113. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята за
пръв път от месеци насам надхвърли 600 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (2-4 март) слънчевата активност ще бъде
предимно ниска. Вероятността за M- изригвания е 10% за всеки един от
трите дни (2, 3 и 4 март). Вероятността за X- изригване е около и под
1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 на 2 и 3 март се очаква да бъде около
118-120.
ГЕОФИЗИЧНА ОБСТАНОВКА
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше между смутена и
активна. Планетарният 3-часов геомагнитен Kp-индекс беше 4 между 0ч и 6ч
по Гринуич (т.е. между 1 и 7 ч българско време) на 1 март. След спад до
бал 3, той "скочи" на 5 вчера около обяд (между 12ч и 15ч) универсално
време, достигайки по този начин нивото на слаба планетарна геомагнитна
буря (бал G1).След това бурята премина в суббуря (геомагнитно смущение)
и до 6 часа универсално време (7ч българско време) геомагнитният Kpиндекс остана на ниво 4. Последните няколко часа се характеризират със
спокойна геомагнитна обстановка. Причината за активизацията на земната
магнитосфера е високата скорост на слънчевия вятър (над 500 км/с) в
съчетание с продължителните периоди на южна полярност на междупланетното
магнитно поле в околностите на Земята.
Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и
активна. За утре (3 март) тя ще бъде между спокойна и смутена. Предимно
спокойна геомагнитна обстановка се очаква на 4 март. Вероятността за
геомагнитни смущения за днес е 30%, за утре 25%, а за 4 март е 15%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, а
на 3 и 4 март е 5%.
Не се очаква повишен поток на слънчеви протони с висока енергия (над 10
MeV).

01 март/11ч15мин:

Геоматнитна суббуря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
изригвания само от B-клас. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B3.
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На видимият слънчев диск има 4 групи петна. На юг от екватора са групите
1680, 1682 и 1683, а на север е 1681. Петнообразуването е почти изцяло в
южното полукълбо. Групата 1682 е от магнитен клас "бета-гама" с площ
около 200 милионни части от слънчевия диск. Групата 1683 е втората по
площ (около 150 милионни части от слънчевия диск) и засега е от магнитен
клас "бета". Боулдърското число е 63, а Волфовото число по наша груба
оценка е около 50. Радиоиндексът F10.7 e 106. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 450-460 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (1-3 март) слънчевата активност ще бъде
предимно ниска. Вероятността за M- изригване е средно по 15% за всеки
едив от трите дни. Вероятността от мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Стойността на радиоиндекса F10.7 на 2 и 3 март ще бъде
около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланеталната геомагнитна активност
достигна смутени нива. Планетарната геомагнитна суббуря започва около
полунощ българско време и продължава и в момента. Тя се поддържа от
сравнително високата скорост на слънчевия вятър (около 450 км/с) и
отрицателната стойност на Z- компонентата на междупланетното магнитно
поле.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде смутена. Успокояване ще настъпи
утре и на 3 март. Вероятността за геомагнитно смущение (суббуря) за 2
март е 20%, а за 3 март е 10%.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия е около фоновите си
стойности. Не се очаква неговото покачване днес и през следващите два
дни.

ОТКРИТ Е НОВ РАДИАЦИОНЕН ПОЯС НА ЗЕМЯТА
Списание "Сайънс" публикува сигнална статия за откриването на нов
радиационен пояс на Земята въз основа на данни от изстреляната в края
на месец август м.г. двойка спътници за изследване на радиационните
пояси на Земята (Van Allen Space Probes).
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Структура на радиационните пояси на
Земята и схeма ва полета на спътниците Van Allen
Space Probes
Ползващите английски език читатели могат да намерят повече информация на
адрес: http://www.nasa.gov/mission_pages/rbsp/main/index.html

Слънчевата активност остава
на много ниско ниво

28 февруари/15ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
изригвания само в B-диапазона.През последните няколко часа нивото на
слънчевата рентгенова радиация е около B3-B4.Вчера, около 7 часа
сутринта българско време коронографът на спътника SOHO регистрира
изхвърляне на коронална маса (CME) около югозападния край на слънчевия
диск (снимка). Друго CME-явление е регистрирано около 11ч тази сутрин
(снимка). На видимата от Земята страна на Слънцето има 4 групи петна.
По площ преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите 1680,
1682 и новоизгряващата на югоизточния край на слънчевия диск група 1683
(снимка). Групата 1682 продължава да е от магнитен клас "бета-гама" и
поради това е потенциален източник на M- клас изригвания. Боулдърското
число е 61. Това по наша предварителна оценка съответства на Волфово
число около 55. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 102. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 340 км/с.
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Изхвърляне на коронална маса (в десния край)
на 27 февруари 2013г (SOHO) (solarham.net)

Групите петна 1682 и 1683 (solarham.net)

В рамките на 3-дневната прогноза (28 февруари, 1 и 2 март) слънчевата
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активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от средния мощностен клас M е около 10% за всеки един от посочените три
дни. Вероятността за мощно изригване от клас X е пренебрежима. На 1
и 2 март F10.7 ще бъде около 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Днес, както и на 2 март геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре
(1 март) тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес, 1 март и 2 март е
съответно 10%, 25% и 20%.
Все още потокът на слънчеви протони с енергия над 10MeV е над фоновите
нива, но е под нивото на слаба радиационна буря. Тенденцията е към
плавно намаляване.

Започна слабо покачване на
радиационния фон в околностите на Земята
27 февруари/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновия поток варираше изцяло в B-диапазона. Откъм обратната страна
на Слънцето коронографът на сондата STEREO Ahead регистрира мощно
изхвърляне на коронална маса (снимка и видео), за което обаче се счита,
че не е геоефективно. Източник е районът на групата петна 1678, която от
два дни е зад западния лимб и вече не се вижда от Земята. На слънчевия
диск има три групи петна. В северното полукълбо е групата 1681, а в
южното полукълбо са 1680 и 1682. Групата 1682 леко нарастна, запазвайки
магнитния си клас "бета-гама" и потенциалната си възможност да бъде
източник на M-клас изригвания. Боулдърското число е 49, а Волфовото
число по наша оценка е между 35 и 40. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 320-330 км/с.
Днес, както и утре и на 1 март слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за M- изригване за всеки един от трите дни е средно
по 15%. Вероятността за мощно изригване от клас X е около и под 1%.
Радиоиндексът F10.7 утре (28 февруари) ще бъде около 105, а на 1 март ще
е 110.

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

151 of 183

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

Изхвърляне на коронална маса откъм обратната
страна на Слънцето на 26 февруари
(STEREO-Ahead); solarham.net
ГЕОФИЗИЧНА

АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Тя ще се запази такава днес и утре (27 и 28 февруари), а на 1 март се
очаква земното магнитно поле слабо да се активизира. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 10%, а за 1 март
е 25%.
Малко след полунощ българско време започна слабо покачване на потока
слънчеви протони с енергия над 10 мегаелектронволта. Засега обаче нивото
му не е достигнало прага на слаба радиационна буря. Явлението по всяка
вероятност е свързано все пак със слабо влияние на вчерашното изхвърляне
на коронална маса.

26 февруари/11ч00мин:

Петнообразуването нараства

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само B-изригвания. Вчера около 12ч10мин. българско време коронографът на
сондата STEREO- Ahead е регистрирал изхвърляне на коронална маса
(снимка). Движението на плазмения облак обаче изглежда, че е насочено
доста встрани от Земята. В момента на видимия диск на Слънцето има 4
групи петна. В южното полукълбо са 1676 и новите групи 1680 и 1682. В
северното полукълбо е групата 1681 (старата 1665). Групата 1682 се разви
сравнително бързо до магнитен клас "бета-гама" и вече е потенциален
източник на M- клас изригвания. Боулдърското число е 59, а по наша
оценка Волфовото число е около 45. Радиоиндексът F10.7 е 95. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 330- 340 км/с.

Изхвърляне на коронална маса на 25 февруари
2013 (STEREO-Ahead) solarham.net
Днес, както и на 27 и 28 февруари се очаква слънчевата активност да бъде
между много ниска и ниска. Вероятността за M- изригване е средно по 10%
за всеки един от трите дни. Вероятността за X-изригване е пренебрежима.
Стойността на F10.7 на 27 и 28 февруари ще бъде около 100.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през

последните 24

часа

беше

спокойна.
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Земната магнитосфера ще остане спокойна днес, утре и на 28 февруари.
Не се очакват повишения на потока на слънчевите протони с висока енергия
(над 10 MeV) в околностите на Земята през трите дни на прогнозата.

25 февруари/11ч30мин:

Ниска слънчева активност.

Нови групи петна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Поради
скриването на активния център 1678 зад западния край на слънчевия диск
рентгеновият поток вчера най-напред започна да отслабва. През последните
часове обаче той отново нараства и в момента е около нивото B8. До
голяма степен причината за това е новоизгряващият откъм североизточния
край на диска стар активен център 1665. Днес той би трябвало да започне
да се разкрива за наблюдателите от Земята. Ако съдържа петна, което е
твърде вероятно, той ще получи нов номер. В момента от регистрираните
групи 1675 се вижда все още на западния край на слънчевия диск. Групата
1676 е на прага на различимост западно от видимия централен меридиан на
Слънцето. Боулдърското число е 25, а Волфовото число по наша оценка е
между 20 и 25. В южното полукълбо си появиха две нови малки групи, които
ако не се разпаднат до няколко часа ще получат официални номера.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 95 а скоростта на слънчевият вятър в
околностите на Земята е около 340 км/с.

Слънцето н бяла светлина на 25 февруари
2013 г. (снимка SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (25 26 и 27 февруари) слънчевата
активност се очаква да бъде много ниска, но със значителна вероятност за
изригвания от клас C. Вероятността за средни по мощност изригвания от
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клас M е около 5% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощни
изригвания (клас X) е пренебрежима. Очакваната стойност на F10.7
според Центъра за прогноза на космическото време в Боулдър за утре е 95,
а за 27 февруари е 90. По наше мнение обаче предстои този индекс през
следващите два дни по-скоро да остане на сегашното ниво или дори слабо
да нарастне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Тя ще остане такава и днес, както и през следващите два дни (26 и 27
февруари). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
около 10% за целия период на 3-дневната прогноза.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия (над 10 MeV) ще остане в
пределите на фона.

24 февруари/11ч15мин:

Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две Cизригвания в района на залязващата група 1678. На слънчевия диск има 4
регистрирани групи петна. В северното полукълбо са 1675 и намиращата се
на западния лимб група 1678. В южното полукълбо са групите 1673 и 1676.
По площ преобладават петната в северното полукълбо. Нов активен център
(старата група 1665) ще започне да се вижда на североизточния край на
слънчевия диск от утре. Тя обаче ще получи нов номер- вероятно 1680.
Боулдърското число е 56, а Волфовото число по наша оценка е около 50.
Радиоиндексът F10.7 е 100. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 февруари) слънчевата активност
ще бъде много ниска. Шансът за M-изригване за днес е 5%, а за утре и на
26 февруари тя е пренебрежима. Вероятността за изригване от клас X също
е пренебрежима. Очакваната стойност на F10.7 за утре е 95, а за 26
февруари е около 100.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде предимно спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 15%. За утре (25
февруари), като и на 26 февруари се очакват още по-спокойни условия.
Вероятността за геомагнитно смущение за тези два дни е около 10%.
Днес, както и през следващите два дни се очаква спокойна радиационна
обстановка в околоземното космическо пространство.

23 февруари/11ч30мин:

Спокойно "космическо време"
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновият поток беше в диапазона B3-B4. Всички слънчеви изригвания
бяха също само в B-диапазона. В момента на видимия слънчев диск има 5
групи петна. В северното полукълбо, на западния край на слънчевия диск
залязват групите 1675 и 1678. В южното полукълбо са 1673, 1676 и 1679.
По обща площ преобладават петната в северното полукълбо. Групата петна
1678 е от магнитен клас "бета-гама" и затова за днес и утре остава
потенциален източник на M- изригвания. Нов активен център в северното
полукълбо е близо до източната граница на слънчевия диск. Същият ще
стане видим от Земята в понеделник. Боулдърското число е 79, а по наша
оценка Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 107.
Скоростта на слънчевия вятър в околоностите на Земята е приблизително
380-390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 февруари) слънчевата
активност ще остане на ниско ниво. Вероятността за М-изригване за днес е
15%, за утре е 5%, а за 25 февруари е пренебрежима. Вероятността за
мощно изригване от клас X е пренебрежима за целия 3-дневен период.
Радиоиндексът F10.7 утре ще е около 100, а на 25 февруари той ще
бъде ~ 95.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.
Днес, утре, както и на 25 февруари геомагнитната обстановка ще бъде
предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес е 20%, за утре е 15%, а за 25 февруари тя е 10%.
Потокът от протони с висока енергия (по-големи от 10 MeV) ще бъде на
около фоново равнище и през трите дни на прогнозата.

22 февруари/10ч30мин:

Отново спокойствие

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновия поток в диапазона 1 до 8 ангстрьома варираше слабо около
нивото B2-B3, а изригванията бяха много слаби и също изцяло в Bдиапазона. На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В северното
полукълбо са вече залязващите на западния лимб 1671 и 1678, както и
1675. В южното полукълбо са групите 1673 и 1676. По площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Групата 1678 запазва своя
магнитен клас "бета-гама- делта". Боулдърското число е 75, а Волфовото
число по наша оценка е около 60. Радиоиндексът F10.7 е 109. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 360-370 км/с.
За днес и утре слънчевата активност ще бъде предимно ниска, но със
значителна вероятност за М- изригване (около 40%) и малка (10%)
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вероятност за мощно изригване от клас X. На 24 февруари вероятността за
М-изригване ще спадне на 10%, а вероятността за X- изригване ще бъде
пренебрежима. Тази прогноза е свързана със скриването на групата 1678
зад западния край на слънчевия диск. Напомняме, че точно тя е
потенциален източник за M и X - изригвания. За утре се очаква индексът
F10.7 да бъде около 105, а на 24 февруари да бъде 100.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През измивалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
За днес,утре, както и на 24 февруари се очаква геомагнитната обстановка
да остане предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е около 15% за днес и на 24 февруари и около 20% за утре 23 февруари. И за трите дни вероятността за малка геомагнитна буря е
около 5%.
За днес и утре има 10% вероятност за повишен поток на слънчеви протони с
енергии над 10 MeV. За 24 февруари вероятността за подобно събитие е
около и под 1%.

Все още остава висока
вероятност за изригвания със средна и голяма
мощност

21 февруари/12ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване почти достигна клас M - неговият мощностен показател бе C8.2.
На видимия диск на Слънцето остават същите 7 групи петна, които бяха там
и вчера. Групите 1671, 1675 и 1678 са в северното полукълбо, а в южното
са 1673, 1676, 1677 и 1679. Боулдърското число е 106, а Волфовото число
е около 80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 106. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 февруари) се очаква
слънчевата активност да бъде предимно ниска. Вероятността за изригване
от средна мощност (клас М) обаче остава голяма - около 45% за всеки един
от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X също не е много
малка - около 15%. Тези високи вероятности за M и X изригвания са
свързани с групата 1678, която запазва своя магнитен клас "бета-гамаделта". Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде 115, а на 23 февруари се очаква
стойността му да бъде ~110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагвитната обстановвка беше спокойна.
Днес, както и на 22 и 23 февруари геомагнитната обстановка ще бъде между
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спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и утре е 15%, а на 23 февруари - около 20%. Вероятността
за малка геомагнитна буря ще бъде средно по 5% в рамките на трите дни.
Вероятността за слаба радиационна буря (нарастване на потока на слънчеви
протони с енергии над 10 MeV) за същия период е около 15%

Импулсно C8.2 - изригване от
активната област 1678
20 февруари/16ч45чин:

Около 13ч11мин. бълг. време в района на групата петна 1678 имаше
импулсно изригване с мощност C8.2. В резултат на това в ниската
йоносфера на Земята (слой D) възникна внезапно йоносферно смущение (SID
явление). Същото е регистрирано от SID-монитора в НАОП
"Ю.Гагарин"-Ст.Загора (виж графиката).

SID- явлението, възникнало в резултат на
импулсно C8- изригване, регистрирано на
20 февруари 2013г.

Расте вероятността за
изригвания със средна и голяма мощност.
Възможна е слаба радиационна буря

20 февруари/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше с бал C2. То бе генерирано в района на групата петна
1678 вчера около 12ч50мин. бълг.време. В момента на видимата от Земята
страна на Слънцето има 7 групи петна. В северното полукълбо са групите
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1671, 1675 и 1678. На юг от екватора са 1673, 1676, 1677 и 1679. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Групата 1678 достигна
магнитен клас "бета-гама-делта". Макар и сравнително малка по площ тя се
счита за потенциален източник на изригвания не само от среден (M), но и
от мощния клас X. Боулдърското число е 117, а Волфовото число по наша
груба оценка е около 85-90. Слънчевият радиоиндекс слабо нарастна спрямо
вчера и е 112. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
380 км/с.

Слънцето в бяла светлина на 20 февруари
2013 г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (20- 22 февруари) се очаква слънчевата
активност да бъде умерена. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) се оценява на около 55% за всяка една от датите 20, 21 и 22
февруари. Вероятността за мощно изригване от клас Х е 15%. Радиоиндексът
F10.7 за утре се очаква да бъде 120, а на 22 февруари - около 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
За днес се очаква смутена до активна геомагнитна обстановка. От утре ще
започне тенденция към успокояване. Вероятността за геомагнитно смущение
на средни ширини за днес и утре е по 30%, а за малка геомагнитна буря
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(бал G1) е 10%. Съответните вероятности за 22 февруари са 10% и 5%.
Вероятността за слаба радиационна буря (покачване на потока на слънчеви
протони с енергии над 10 мегаелектронволта) за трите дни на прогнозата е
средно по около 15%.

19 февруари/16ч15мин:

Мощно изхвърляне на коронална

маса

Изхвърляне на коронална маса около
11ч10мин бълг.време (снимка STEREO Behind);
solarham.net
Днес около 11ч10мин. българско време коронографите на двете сонди
STEREO-Ahead и STEREO-Behind регистрираха мощно изхвърляне на коронална
маса (снимка). Част от изхвърленото вешество изглежда, че е директно
насочено към Земята.

19 февруари/11ч30мин: Петнообразуването се усилва. Вероятността

за М-изригвания нараства
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Изригванията бяха от най-слабия клас B. Петнообразуването обаче
значително нарастна пред последните часове. Шест групи петна има в
момента на слънчевия диск. В северного полукълбо са групите 1671, 1675 и
1678. На юг от екватора са групите 1673, 1676 и 1677. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Групите 1675 и 1678 са от
магнитен клас "бета-гама". Ето защо те са потенциални източници на
изригвания от средния мощностен клас M. Вероятността за подобно събитие
е по-голяма за групата 1678, която е в непосредствено съседство с 1671
(снимка) и може да има взаимодействие на магнините им полета.
Боулдърското число е 92, а по наша оценка Волфовото число е около
70-75. Радиоиндексът F10.7 e 105. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска, но със значителна вероятност за
изригване от средна мощност (по 25% за всяка една от трите дати).
Вероятността за мощно изригване (клас X) е пренебрежима. F10.7 на 20 и
21 февруари ще бъде около 100.

Групите петна 1671 и 1679 на 19 февруари
2013 г.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.
Днес, както и на 20 и
бъде между спокойна и
средни ширини за днес
Вероятността за малка
февруари тя е 10%.

21 февруари се очаква геомагнитната обстановка да
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
е 20%, а за 20 и 21 февруари е по 30%.
геомагнитна буря за днес е 5%, а на 20 и 21
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Импулсно М-изригване. Пет
групи петна на слънчевия диск

18 февруари/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност достигна умерено ниво.
"Виновник" за това беше едно много кратко M1.9- изригване около
17ч47мин българско време с източник групата 1675 в северното полукълбо.
Изригването беше съпроводено и от импулсно радиоизбухване с
продължителност 4 минути около честотата 2695 мегахерца. Подобни
явления са много опасни за цялата техническа инфраструктура, ползваща
гигахерцовия обхват (телекомуникационни спътници, мобилни телефонни
връзки, GPS- системи, радиолокатори). От друга страна импулсните
изригвания не водят до изхвърляне на коронална маса. На видимия
слънчев диск в момента има 5 групи петна. Две от тях са в северното
полукълбо (1671 и 1675). В южното полукълбо са групите 1673, 1676 и
1677. Групата 1675 достигна магнитен клас "бета-гама" и има потенциал за
М- изригвания. Боулдърското число е 74, а Волфовото число по наша оценка
е около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 74. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е приблизително 320-330 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за M- изригвания е около
15% средно за всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване
от клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 19 и 20 февруари ще
бъде около 110.

Импулсно M1.9- изригване в района на
групата 1675 (solarham.net)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка в среднопланетарен мащаб беше спокойна през
последното денонощие.

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

162 of 183

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

В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 февруари) земното магнитно поле
ще се активизира. Вероятността за геомагнитно смущение на средни
ширини за днес е 10%, за утре е 20%, а за 20 февруари тя е 30%. На 20
февруари има 10% вероятност за малка геомагнитна буря (бал G1).

Бързо нарастваща група петна.
Импулсно изригване с бал M1.9!
17 февруари/23ч50мин:

През последните часове групата 1675 в северното полукълбо започна да
нараства много бързо. Същата вече има потенциал за M-изригвания.
Изключително кратко импулсно изригване с бал M1.9 имаше около 17ч47 мин
българско време от тази област. Явлението е свързано и с радиоизбухване
на дължина 19 сантиметра (2695 MHz)с продължителност 4 минути. Подобни
имрулсни радиоизбухвания са много опасни за радиолокаторите, мобилните
телефони и системите за глобално позициониране. Повече информация ще
дадем утре сутринта в редовния бюлетин.

17 февруари/12ч30мин:

Геомагнитна суббуря и нови

петна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас В. Нивото на слънчевата рентгенова
радиация в диапазона от 1 до 8 ангстрьома варираше в мощностния интервал
B2-B3. На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. В северното
полукълбо са групите 1671 и 1675. В южното полукълбо са тези с номера
1672, 1673 и новоизгрялата на източния край на диска група 1676. По
отношение на общата площ на петната има лек превес на северното
полукълбо. Групите петна са от магнитни класове "алфа" и "бета".
Боулдърското число е 75, а по наша груба оценка Волфовото число е около
50-55. Радиоиндексът F10.7 е 103. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 февруари) слънчевата активност
ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна
или голяма мощност (класове M и X) е пренебрежима. Очаква се слънчевият
радиоиндекс F10.7 на 18 и 19 февруари да бъде около 110.
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Групата петна 1673 и нови
активни области на източния край
на слънчевия диск на 16 феврруари
(снимка SDO) (solarham.net)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изтеклото денноощие геомагнитната обстановка беше смутена.
3-часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 4 вчера между 15 и 18 часа
по Гринуич, т.е. 17 и 20 часа българско време. Това съответства на
планетарно геомагнитно смущение (суббуря). Причината за това събитие е
вероятно един рязък, но слаб скок в параметрите на слънчевия вятър,
регистриран от спътника ACE два- три часа преди това.
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да бъде предимно
спокойна. Геомагнитно смущение е по-възможно на 19 февруари. Тогава се
очаква до Земята да достигне слабо смущение в слънчевия вятър, причинено
от изхвърляне на коронална маса. От графиката се вижда, че ефектът ще
бъде свързан с нарастване на скоростта на слънчевия вятър в околността
на Земята до около 420 км/с (зелената линия на долната диаграма)
сутринта на 19 февруари. Вероятността за геомагнитно смущение на средни
ширини за днес и утре е по 10%, а за 19 февруари е 20%. На 19 февруари
има и 5% вероятност за малка геомагнитна буря (бал G1).
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Параметри на слънчевия вятър според числения модел
с пакета ENLIL за 8 часа универсално време (т.е. 10ч бълг.
време) на 19 февруари 2013г. Горната лява полярна
зиаграма показва разпределението на плътността на
слънчевия вятър в равнината на земната орбита, а отдясно
нейното изменение във времето. Вертикалната жълта линия
показва конкретната стойност за посочения момент.
Диаграмите отдолу дават аналогична информация за
скоростта на слънчевия вятър. Червените и сините линии
показват съответно плътността и скоростта на слънчевия вятър
в околностите на сондите STEREO Ahead и STEREO Behind. Зелените
линии показват двата параметъра в околността на Земята.

16 февруари/09ч30мин:

Нови групи петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновият поток слабо се покачи, но всички станали изригвания бяха в
B-диапазона. Вчера в югоизточния край на слънчевия диск се появи нова
група петна, която получи номер 1673. Друга слаба активна област
възникна непосредствено до групата 1671. Тя също беше отчетена като
център на петнообразуване и й беше даден номер 1674. "Реактивира" се и
по-старата група 1672. За днес Боулдърското число е 59, а по наша груба
оценка Волфовото число е около 45. Радиоиндексът F10.7 засега остана на
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ниво 100. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около
320 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 февруари) слънчевата
активност ще остане много ниска. Има реални шансове единствено за
C-изригвания. Вероятността за изригвания от класовете M и X е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 ще бъде около 105 на 17 и 18 февруари.

Новата група петна 1673
(снимка SDO)(solarham.net)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие.
Очаква се за днес, както и на 17 и 18 февруари земното магнитно поле да
остане спокойно. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по около 10% за всеки един от трите дни.

"ДЕНЯТ НА АСТЕРОИДА"
Може ли взривилото се над Челябинск космическо тяло да е било миниатюрен
астероид? Защо няма връзка между Челябинския обект и астероида
2012DA14? Как и доколко оказа влияние върху атмосферата на Земята
космическата катастрофа над Урал (или какво показват вчерашните данни
от SID монитора в Народната обсерватория "Юрий Гагарин"- Стара Загора)?
Снимки и видео от наблюденията на астероида 2012DA14 от различни
обсерватории по света. "Астероидите" - лекция на доц.д-р Борис Комитов,
изнесена на 11 февруари 2013 г в залата на НАОП "Юрий Гагарин" (видеопрезентация).
Очаквайте всичко това в понеделник, 18 февруари, на специалната
уеб-страница "2013/02/15: Денят на астероида" - съвместна инициатива на
Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" и Центъра за
слънчев и слънчево-земен мониторинг.
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2012 DA14

Астероидът 2012 DA14 заснет в Австралия на
13 февруари 2013 г. (nasa.gov)
Тази снимка на близко преминаващият край Земята астероид

2012 DA14 e
получена в Австралия на 13 февруари. Телескопът е нагоден за да следи
непрекъснато астероида. Ето защо той се вижда като малка ярка точка в
центъра на изображението (допълнително обозначена с червени стрелки).
Ярките продълговати следи са изображенията на видимите в полето на
телескопа следи. Анимационно GIF- изображение от последователни снимки
на астероида е показано тук.

Анимационна снимка на 2012 DA14 (nasa.gov)
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Днес, 15 февруари, около 21 часа българско време астероидът ще прелети
покрай нашата планета на разстояние около 30000 км, т.е. на по-малко от
10% от разстоянието "Земя-Луна". Неговият среден размер е около 40
метра. Ще може да се наблюдава в малък телескоп като звездообразен обект
от 7.6 звездна величина при ясно време. Счита се, че няма опасност
астероидът да се сблъска със Земята. (Два сблъсъка на Земята с големи
космически тела в рамките на едно денонощие биха ни дошли в повече! Б.К.
) На този видеоклип е показана анимация на приближаването на астероида
към Земята.
Пряко телевизионно предаване на НАСА
може да бъде гледано тук .

за преминаването на астероида

ЕФЕМЕРИДА НА АСТЕРОИДА 2012DA14 (2013/02/15)
(съкратена адаптирана за българските
наблюдатели версия)
Българско
време

Ректасцензия Деклинация

Звездна
величина

20ч30м

12ч02м10с

-47o50'

9.1

20ч40м

12ч03м10с

-42o55'

8.8

20ч50м

12ч05м14с

-37o22'

8.6

21ч00м

12ч06м43с

-31o12'

8.3

21ч10м

12ч08м10с

-24o23'

8.1

21ч20м

12ч09м38с

-17o01'

7.9

21ч30м

12ч11м08с

-09o15'

7.7

21ч40м

12ч12м38с

-01o16'

7.6

21ч50м

12ч14м12с

+06o41'

7.6

22ч00м

12ч15м47с

+14o20'

7.6

22ч10м

12ч17м24с

+21o31'

7.7

22ч20м

12ч19м03с

+28o06'

7.9

22ч30м

12ч20м44с

+34o02'

8.0

15 февруари/10ч45мин:

Много ниска слънчева

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изтеклото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само много слаби изригвания от клас B. Рентгеновият поток в диапазона
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1-8 ангстрьома през последните часове е около нивото B2, но преди това
беше паднал дори под него. Ярко изхвърляне на коронална маса е
регистрирано снощи около полунощ от коронографите на сондите SOHO и
STEREO Behind (снимка). Посоката му на движение обаче е встрани от
Земята. Явлението изглежда е свързано с избухване на протуберанс. На
видимата откъм Земята част на Слънцето има 2 групи петна. Техните номера
са 1670 и 1671. Намират се в северното полукълбо. Боулдърското число е
25, а Волфовото число е 23. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е равен на 100.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 360-370
км/с.
Днес, както и на 16 и 17 февруари слънчевата активност ще бъде предимно
много ниска. Има вероятност за изригвания от клас C. Вероятността за
изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е пренебрежима.
Очакваната стойност на F10.7 за утре е 100, а за 17 февруари е 105.

Ярко изхърляне на коронална маса,
регистрирано от коронографите на сондата
STEREO-Behind (горе вляво) и SOHO
(т.е. гледано откъм Земята)(solarham.net)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. В
интернет беше публикувана снимка на сияние, заснето над канадската
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провинция Алберта през по-предната нощ, когато имаше планетарна суббуря.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 февруари ) се очаква
спокойна геомагнитна обстановка. Вероятността за геомагнитни смущения
за днес и 17 февруари е 10%, а за утре е 5%.

Сияние (Aurora Borealis), заснето над
район, разположен северно от гр. Едмънтън,
провинция Алберта, Канада от Мат Мелник
(solarham.net)

14 февруари/12ч15мин:

Геомагнитна суббуря снощи

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
C-изригване (~C1.0) стана тази сутрин около 6ч30мин българско време.
Нивото на слънчения рентгенов поток е около B2. На видимия слънчев диск
има само две групи петна- и двете в северното полукълбо. Това са групите
1670 и 1671. Боулдърското число е 26, а Волфовото число е 23.
Радиоиндексът F10.7 е 100. Скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята е около 400 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза слънчевата активност ще бъде между
много ниска и ниска. Все още остава много малка вероятност за
M-изригване - около 5%. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 за утре се очаква да бъде около 105, а
на 16 февруари да нарастне до 110.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изтеклото денонощие беше смутена.
3-часовият Kp- индекс достигна бал 4, което съответства на планетарно
геомагнитно смущение (суббуря). От разглеждането на динамичната графика
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с резултатите от модела на слънчевия вятър с помощта на софтуера ENLIL
се вижда , че причина за това е повишаването на скоростта на слънчевия
вятър през вчерашния ден. Най-вероятно това да е свързано със слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция, която добре се вижда на пълната
карта на Слънцето. По-малко вероятна причина е слънчев плазмен облак,
който според модела е преминал в непосредствена близост до нашата
планета.
Днес, както и на 15 и 16 февруари се очаква геомагнитната обстановка да
бъде спокойна.Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
средно по 5% за днес и утре и около 10% за 16 февруари.

Откъм Земята Слънцето е
спокойно,но откъм обратната страна се
активизира
13 февруари/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Единственото C-изригване стана около 19ч55мин българско време,
а негов източник беше районът на групата 1667. В момента откъм
видимата от Земята страна на Слънцето има 4 групи слънчеви
петна. В северното полукълбо са 1667 (залязваща на западния
край на диска), 1670 и 1671. В южното полукълбо е малкото
единично петно, обозначено като "група 1672". Формиращата се на
север от 1671 нова група изглежда се разпадна. Боулдърското
число е 55, а Волфовото число по наша груба оценка е около 35.
Радиоиндексът F10.7 е 102. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 350 км/с.
Докато откъм обърнатата към Земята част на Слънцето в момента
почти нищо не се случва, то изглежда не е така откъм обратната
му страна. Новите изображения в ултравиолетови лъчи, получени
вчера от сондата STEREO- Behind показват формирането на нови
активни области на около 30 градуса южна ширина (снимка).
Засега не е ясно дали там се формират петна, тъй като от този
тип изображения това не може да се разбере. Евентуално това ще
го разберем около събота и неделя когато тези области се
покажат на източния край на видимия слънчев диск.
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Изображение на Слънцето в ултравиолетова
светлина (дължина на вълната 195 ангстрьома),
получено на 12 февруари от сондата STEREO-Behind.
Оградените в кръгчета области вероятно съдържат
слънчеви петна (solarham.net)

В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 февруари)
слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за
M-изригване е около 5% средно за всяка една от трите дати.
Вероятността за мощно изригване от клас X е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 15 февруари ще бъде приблизително
105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Днес, както и на 14 и 15 февруари земното магнитно поле ще
остане спокойно. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е около 5% за всеки един от трите дни.

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

172 of 183

12 февруари/10ч30мин:

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

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
няколко много слаби изригвания от клас B. През последните часове
слънчевият рентгенов поток е практически с постоянна стойност около
нивото B2. На видимия слънчев диск има 4 групи петна. В северното
полукълбо са групите 1667, 1670 и 1671, а в южното полукълбо е групата
1672. В момента всички те са магнитно стабилни. Боулдърското число е 60,
а по наша оценка Волфовото число е около 50. Радиоиндексът F10.7 е 105.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 330-340
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за M-изригване е 5%
средно за всяка една от трите дати. Вероятността за мощно изригване от
клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 14 февруари ще
бъде около 100.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие.
Тя ще се запази спокойна и в рамките на цялата 3-дневна прогноза (12, 13
и 14 февруари ). Вероятността за геомагнитно смущение на средни ширини
за днес е 10%, а за 13 и 14 февруари тя е по 5%.

11 февруари/09ч30мин:

Много ниска слънчева

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгетовият поток през последните 48 часа "заседна" около нивото B2.0B2.5 и само изолирани и много слаби изригвания в B-диапазона нарушават
от време на време и за кратко това състояние. На слънчевия диск в
момента се виждат 3 групи петна, които са в северното полукълбо. Двете
от тях са познатите 1667 и 1670. Третата е всъщност старата група 1660,
която отново изгрява на източния край на слънчевия диск, но вече под нов
номер 1671. Групата 1670 е от магнитен клас "бета-гама", но засега е
доста спокойна. Боулдърското число е 45, а Волфовото число по наша
оценка е около 35. Радиоиндексът F10.7 е 106. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е около 330-350 км/с.
Днес, както и на 12 и 13 февруари се очаква слънчевата активност да бъде
предимно ниска. Вероятността за M-изригвания е 10% средно за всеки един
от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X е

09.6.2013 г. 11:35

HELIOTARAXY.COM: Космическото време 0 стари съобщения

173 of 183

пренебрежима. F10.7
спадне до 100.

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

утре ще бъде около 105, а на 11 февруари слабо ще

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
В рамките на 3-дневната прогноза тя ще се запази предимно спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е около 10% за
всяка една от трите дати. За утре (12 февруари) има 5% вероятност за
малка геомагнитна буря (бал G1).

10 февруари/11ч15мин:

Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновият поток беше непрекъснато в B-диапазона, около нивото
B2-B2.5. Много слабо избухване от клас B3 имаше тази сутрин към 8ч10мин
българско време. Три групи петна се виждат тази сутрин на слънчевия
диск. Те са в северното полукълбо. Това са групите 1665, 1667 и 1670.
Последната достигна магнитен клас "бета-гама" и в момента е потенциално
най-сериозният източник на активност на видимата откъм Земята страна на
Слънцето. Боулдърското число е 58, а според нашата груба оценка
Волфовото число е около 40. Радиоиндексът F10.7 е 108. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е около 370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 февруари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M се оценява на 10% за всяка една от трите дати. Вероятността за
мощно изригване от клас X е пренебрежима. Очакваното ниво на слънчевия
радиоиндекс за 11 и 12 февруари е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. В
резултат от изхвърлянето на коронална маса вчера сутринта в
междупланетното пространство се движи частично ориентиран към Земята
плазмен облак. Очаква се той да достигне околностите на нашата планета
на 12 февруари сутринта (снимка).
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Параметри на слънчевия вятър според числения модел
с пакета ENLIL за 9 часа универсално време (т.е. 11ч бълг.
време) на 12 февруари 2013г. Горната лява полярна
зиаграма показва разпределението на плътността на
слънчевия вятър в равнината на земната орбита, а отдясно
нейното изменение във времето. Вертикалната линия
показва конкретната стойност за посочения момент.
Диаграмите отдолу дават аналогична информация за
скоростта на слънчевия вятър.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще остане спокойна. На 11 и 12
февруари земното магнитно поле се очаква да се активизира до смутени
нива. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
5%, а за 11 и 12 февруари е 10%.

Избухване на протуберанс
изхвърляне на коронална маса

09 февруари/15ч45мин:

с

C-изригването от тази сутрин, за което съобщихме в главния бюлетин за
деня, се оказа свързано с избухване на протуберанс в областта между
групите петна 1667 и 1670 (видео). Това явление даде начало на
изхвърляне на коронална маса, което бе регистрирано от коронографа на
сондата STEREO Ahead (снимка). Има голяма вероятност движението на
плазмения облак да е ориентирано към Земята.

09 февруари/11ч30мин:

Спокойно "космическо време"
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
C-изригване стана тази сутрин около 8ч30мин българско време, а негоният
по-точен мощностен показател беше C2.5. На слънчевия диск се виждат 4
групи петна. Всичките са в северното полукълбо. Това са групите 1665,
1667, 1669 и 1670. Те са от магнитни класове "алфа" и "бета". По-голям
интерес представлява групата 1670, която показва признаци на нарастване.
Боулдърското число е 57, а Волфовото число по наша груба оценка е около
45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 104. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е около 420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за M-изригване е средно по 10% за
всяка една от тези дати. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 ще бъде около 110 утре на 10 февруари
и 105 на 11 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие в среднопланетарен мащаб геомагнитната
обстановка беше спокойна, с изолирани смутени периоди на високи ширини.
Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде в широки граници - от
спокойна до малка геомагнитна буря (G1). Последната е възможна за
полярните райони на Земята. За 10 и 11 февруари се очаква тенденция
към успокояване. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес е 20%, а за 10 и 11 февруари тя е 10%.

Слаби ефекти от срещата на
Земята със слънчевия плазмен облак

08 февруари/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Малкото на брой изригвания бяха слаби- всичките от B- диапазона. На
видимита от Земята част на Слънцето има 4 регистрирани групи петна. Те
са съответно с номера 1665, 1667, 1669 и 1670. Всички са в северното
полукълбо. Групите 1669 и 1670 показват слаба тенденция към нарастване.
Боулдърското число е 58, а Волфовото число по наша груба оценка е около
45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 103. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 400 км/с.
В рамките
активност
по 10% за
от клас X
105, а на

на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 февруари) слънчевата
ще бъде предимно ниска. Вероятността за М- изригване е средно
всяка една от тези три дати. Вероятността за мощно изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре ще бъде
10 февруари ще нарастне до 110.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Рано тази сутрин около 6 часа сутринта българско време спътникът ACE
регистрира рязко покачване на скоростта на слънчевия вятър от около 350
на 450 км/с. Това е свързано със срещата на Земята с изхвърлената от
Слънцето коронална маса на 5 февруари. Засега геомагнитното поле остава
спокойно и среднопланетарният 3-часов Kp- индекс е с бал 2.
Приблизително от вчера полунощ българско време и през целия вчерашен ден
се наблюдава много слабо, но трайно покачване на потока на слънчеви
протони с енергиа над 10 мегаелектронволта. Засега обаче те не достигат
до равнището на радиационна буря. Най-вероятно това са малка част от
изхвърлените по време на изригването на 6 февруари сутринта слънчеви
енергетични частици.
За днес, 8 февруари, се очаква геомагнитната обстановка да бъде
относително по-променлива. На средни ширини тя може да варира от
спокойни условия до малка геомагнитна буря. Вероятността за геомагнитно
смущение за днес е 25%, а за малка буря - около 10%. Значително
по-висока активност се очаква в полярните райони на Земята, където днес
има и повишена вероятност за аврорална активност (сияния). Постепенно
успокояване на геомагнитната обстановка ще настъпи на 9 и 10 февруари.
За утре вероятността за геомагнитно смушение на средни ширини е 20%, а
на 10 февруари същата спада на 10%.

07 февруари/07ч45мин:

Спокойни условия

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Рентгеновият поток беше почти постоянен и варираше около нивото B2.
Единственото по-забележимо изригване беше от клас B7 и стана рано тази
сутрин около 04ч50мин българско време. На слънчевия диск има три групи
петна. Те са с номера 1665, 1667 и 1669. Всичките са в северното
полукълбо и засега са магнитно стабилни. Боулдърското число е 39, а
Волфовото число по наша груба оценка е 35. Радиоиндексът F10.7 е 104.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 330- 340
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за M-изригване е средно
по 10% за всяка една от трите дати. Вероятността за изригване от мощния
клас X е пренебрежима. Радиоиндесът 10.7 ще бъде около нивото 105 на 8 и
9 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка остана спокойна.
За днес се очаква спокойните геомагнитни условия да се запазят. За утре
и на 9 февруари има по-голяма вероятност от активизация на земната
магнитосфера. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 10%, за утре е 15%, а за 9 февруари е 25%. За 9 февруари се
допуска и 10% вероятност за малка геомагнитна буря. Очевидно е, че
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Цевнтърът за прогноза на космическото време в Боулдър не изключва
съвсем, макар и малка с вероятност изхвърлянето на коронална маса он
предната нощ да засегне Земята (виж графиките от моделирането на
слънчевия вятър с пакета ENLIL).

Параметри на слънчевия вятър според числения модел
с пакета ENLIL за 19 часа универсално време (т.е. 21ч бълг.
време) на 8 февруари 2013г. Горната лява полярна
зиаграма показва разпределението на плътността на
слънчевия вятър в равнината на земната орбита, а отдясно
нейното изменение във времето. Вертикалната линия
показва конкретната стойност за посочения момент.
Диаграмите отдолу дават аналогична информация за
скоростта на слънчевия вятър.

Според данните от SOHO
изхвърлената през последната нощ коронална
маса се движи встрани от Земята

06 февруари/17ч15мин:

След анализ на изображенията от коронографа на спътника SOHO на
наблюдаваното снощи изхвърляне на коронална маса стана ясно, че
движението на плазмения облак е по посока доста встрани от Земята
(снимка). По този начин новият резултат отхвърля направената сутринта прогноза,
съгласно която облакът се движи в геоефективна посока. Същата беше направена въз
основа на по-ранното наблюдение от сондата STEREO Behind, която в момента "гледа"
към Слънцето от почти противоположна спрямо Земята позиция.
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Изхвърляне на коронална маса, наблюдавано от
SOHO на 6 февруари 2013 г

Слънчево изригване предизвика
"плазмено торнадо"
06 февруари/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от клас C. Техни източници бяха групата 1667 и новата група
1669. Най-мощното измежду трите беше изригването с мощнност C8.7, което
стана около 02ч15мин българско време в района на групата 1667 (снимка).
Явлението беше съпроводено с радиоизбухване от II тип и изхвърляне на
коронална маса (CME) вероятно по посока на Земята със скорост 548 км/с.
Три минути по-късно е регистрирано и радиоизбухване от IV тип, което е
характерно за изхвърляния на коронална маса с голяма мощност и отделяне
на енергетични слънчеви частици (СЕЧ). CME- събитието е заснето и от
коронографа на сондата STEREO Behind (снимка). По време на изригването
част от слънчевата плазма е захваната от магнитното поле по такъв начин,
че тя започва да се "завихря" като торнадо (видео). В момента на
слънчевия диск има три регистрирани групи петна - 1665, 1667 и 1669.
Всичките са в северното полукълбо. Боулдърското число е 41, а Волфовото
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число по наша груба оценка е около 35. Радиоиндексът F10.7 е 105.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 310- 320
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 7 и 8 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е 10%. Вероятността за мощно изригване от клас X е
пренебрежима. Очакваната стойност на индекса F10.7 за утре и на 8
февруари е 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка остана спокойна през последното денонощие.
Според Центъра за прогноза на космическото време в Боулдър от 0ч
българско време на 6 февруари геомагнитната обстановка ще остане
спокойна в рамките на 3-дневната погноза (6, 7 и 8 февруари). Пак според
нея вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всяка една от тези три дати.
В тази прогноза обаче не са отчетени възможните ефекти от снощното C8.7изригване, което стана около два часа, след като тя бе публикувана. В
предвид на новите обстоятелстна считаме, че е възможно активизиране на
земната магнитосфера на 8 или 9 февруари, когато до Земята ще достигне
изхвърлената тази нощ слънчева коронална маса. Възможно е покачване на
радиационния фон в околоземното космическо пространство и в атмосферата
на Земята на височини около и над 50-70 км в резултат от проникването на
слънчеви протони с висока енергия (СЕЧ- частици). Това събитие може да
настъпи много по-рано, още в рамките на близките 24 часа.

Рязък спад в
петнообразуването
05 февруари/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Изригванията
бяха от класовете B и С. Най-мощното от тях (~C7) приключи преди малко,
а неговият пик беше около 10ч20мин българско време. На видимата откъм
Земята страна на Слънцето се виждат само две регистрирани групи петна
като и двете са в северното полукълбо. Това са групите 1665 и 1667. Нова
малка група от две-три съвсем малки петна се показа откъм източния край
на слънчевия диск. Тя все още няма официален номер. Боулдърското число е
30, а съответното Волфово число по наша оценка е около 23-25. Рязкият
спад се дължи отчасти на залеза на групите 1662 и 1663 зад западния край
на слънчевия диск, отчасти и заради започналия процес на разпадане на
групата 1667. През последното денонощие тя загуби повечето от своите
петна. Радиоиндексът F10.7 също спадна, макар и слабо и днес е 107.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 февруари) слънчевата
активност ще остане ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 10% за всяка една от трите дати. Вероятността за
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изригване от мощния клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 на 6 и 7
февруари ще бъде около 105.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие.
В рамките на 3- дневната прогноза (5, 6 и 7 февруари) се очаква земното
магнитно поле да остане спокойно. Вероятността за геомагнитно смущение
на средни ширини е около 10% за всяка една от трите дати.

04 февруари/09ч45мин:

Нараства вероятността за

M-изригване
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше две
изригвания от клас C, както и няколко от по-слабия клас B. На слънчевия
диск в момента има 5 групи петна. В северното полукълбо са групите с
номера 1662, 1665, 1667 и 1668, а в южното полукълбо е малкото единично
петно, обозначено като група 1663. Боулдърското число е 79, а по наша
груба оценка Волфовото число е между 50 и 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 е 111. Скоростта на слънчевия вятър е около 380 км/с.
Днес, както и на 5 и 6 февруари слънчевата активност ще бъде ниска, но
със значителна вероятност (около 25%) за изригване от средния мощностен
клас M за всяка една от трите дати. Вероятността за изригване от мощния
клас X също нараства и се приема за 5%. Повишената вероятност за средни
и мощни изригвания се свързва с групата 1667(снимка). През последните
две денонощия тя значително нарастна и се усложни. В момента включва
около 15 петна. Слънчевият радиоиндекс F10.7 се очаква утре да бъде
около 115, а на 6 февруари да достигне 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие геомагнитната обстановка беше спокойна.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 февруари) се очаква тя да
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 25%, а за 5 и 6 февруари същата е около 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%.

03 февруари/10ч45мин:

Слънчевата активност нараства

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Рентгеновият
поток нараства доста бързо от вчера насам. В интервал от около 12 часа
се случиха три C-изригвания. Първото от тях с бал C3 стана около 22ч
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българско време, а негов източник беше областта на групата петна 1667.
Второто изригване с мощност C2 стана рано призори около 04ч20мин.
Третото изригване стана около 08ч10мин българско време, а неговият
мощностен бал достигна C8.4. Негов източник отново беше групата 1667
(снимка). До този момент няма информация за изхвърляния на коронална
маса. В момента на видимия слънчев диск има 4 групи петна. В северното
полукълбо са групите с номера 1662, 1665 и 1667. На юг от екватора е
групата 1663. Боулдърското число е 54, а Волфовото число по наша груба
оценка е между 40 и 50. Слънчевият радиоиндекс нарастна значително и в
момента е 112. Скоростта на слънчевия вятър е около 430-440 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Според Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър вероятността за M-изригване е средно по 5%
за всяка една от трите дати. По наше мнение обаче тази вероятност трябва
да се приеме за по-голяма в предвид на бързото развитие и нарастването
по площ и брой на петната на групите 1665 и особено на 1667.
Вероятността за мощно изригване от клас X засега остава около и под
1%. Радиоиндексът F10.7 на 4 и 5 февруари ще бъде около 115.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
В среднопланетарен мащаб геомагнитната обстановка беше споокйна през
последното денононщие. 3- часовият среднопланетарен индекс Kp достигна
отново до ниво 3 в отделни периоди, което е непосредствено под прага за
геомагнитна суббуря.
За днес, както и за 4 и 5 февруари се очаква променлива геомагнитна
обстановка. Условията ще варират от спокойни до състояния на малка
геомагнитна буря (бал G1). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е 25% , а за 5 февруари е 10%. За днес и
утре остава 10% вероятност за малка геомагнитна буря, а за 5 февруари
същата е около и под 1%.

02 февруари/11ч30мин:

Променливо "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Най-мощното
изригване беше от клас ~ C1.1 тади сутрин около 07ч10мин. българско
време. В момента на слънчевия диск има 5 групи слънчеви петна. В
северното полукълбо са 1662, 1665 и 1667. В южното полукълбо са групите
1663 и 1666. Всички те са от магнитни класове "алфа" и "бета".
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Боулдърското число
е 65, а по наша груба оценка Волфовото число е около 45. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 104. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е около 400-450 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 февруари) слънчевата
активност ше бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване
от клас M е по около 5% средно за всяка една от трите дати. Вероятността
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за изригване от мощния клас X е около и под 1%. Стойността на
радиоиндекса F10.7 на 2 и 3 февруари ще бъде приблизително 105. През
следващите дни ще следим по-внимателно развитието на групата петна
1667.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Среднопланетарният 3-часов Kp- индекс достигна бал 3 между 6 и 9 часа
българско време.
Днес, както и на 3 и 4 февруари геомагнитната обстановка се очаква да
бъде силно променлива - от спокойна до нива на малка геомагнитна буря
(бал G1). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес
е 10%, а за 3 и 4 февруари тя е около 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре и на 4 февруари е
приблизително по 10%.

01 февруари/10ч30мин:

Към Земята се движи плазмен

облак
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
изригвания бяха от слабия клас B. Двете избухвания на протуберанси,
съпроводени с изхвърляния на коронална маса бяха най-интересните събития
през последните 24 часа. Първото измежду тях (видео) е геоефективноизхвърлената материя се движи по посока към Земята. Очаква се да
достигне нашата планета на 3 февруари. Второто избухване беше визуално
по-впечатляващо (видео), но изхвърленият плазмен облак ще подмине
Земята. Тази сутрин на слънчевия диск се виждат 4 групи петна. В
северното полукълбо са групите с номера 1662 и 1665, а в южното
полукълбо са 1663 и 1666. По площ преобладават петната в северното
полукълбо. Американският петнообразувателен индекс (Боулдърското число)
е 47, а съответното Волфово число е по наша оценка около 40.
Радиоиндексът F10.7 e 103, а скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята е малко над 500 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от
средния клас M и мощния клас X е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 ще
бъде около 105 на 2 и 3 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Днес се очаква да започне постепенно активизиране на земното магнитно
поле, което ще продължи и на 2 и 3 февруари. Геомагнитната обстановка
днес ще бъде между спокойна и активна, а утре и на 3 февруари - между
смутена и активна. Причина за това ще бъде ефект от коронална дупка в
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геоефективна позиция, а на 3 февруари до Земята ще достигне едно от
вчерашните изхвърляния на коронална маса. Ефектите обаче ше бъдат
по-добре изразени в ролярните райони на Земята. Вероятността за
геомагнитин смущения на средни ширини за днес и утре е 10%, а за 3
февруари тя е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря (бал G1) на
средни ширини на 3 февруари е около 10%.

ПО- СТАРИ

БЮЛЕТИНИ
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