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КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ- СТАРИ СЪОБЩЕНИЯ
< ОБРАТНО

Много слаб ефект от срещата на
Земята със слънчевите плазмени облаци
05 април/13ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа имаше общо 6-7 изригвания от клас C. Техни източници
са активните области 2021,2026,2027, 2029 и 2030. Най-мощното измежду
тях с показател C8.6 стана в района на групата петна 2027 вчера в
15ч34мин българско време. Регистрирани са радиоизбухвания от II и IV тип,
както и изхвърляне на коронална маса. Движението на плазмения облак е
насочено силно на североизток и едва ли това явление ще бъде
геоефектимво. Радиоизбухването от IV тип е индикатор за протонно
изригване. Ефектът върху радиационния фон в околоземното космическо
пространство от последните 12 часа обаче е почти незабележимо.
Най-вероятно потокът слънчеви протони с висока енергия, отделен при
изригването е слаб и също е тръгнал предимно на североизток. Слънчевият
рентгенов поток е около нивото B4.
На слънчевия диск има 7 групи петна. Има незначителен превес на
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
2021,2026 и 2028. На север от екватора са 2022, 2027, 2029 и 2030.
Групите 2026 и 2030 са от магнитен клас "бета-гама". Групата 2021,

която беше загубила преди ден своята "гама"- компонента, през
последните часове бързо се усложни до клас "бета-гама-делта".
Има признаци, че към този най-висок магнитен клас днес може да
премине и 2026. Двете активни области 2021 и 2026 имат слаб
потенциал за мощно изригване от клас X, както и за протонно
(СЕЧ) изригване.
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Слънчевите петна на 5 април 2014г (SDO)
Боулдърското число е 159. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 153.
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 април) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
50% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ)изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
и на 7 април ще бъде около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През нощта изглежда Земята се срещна с по-плътна област в слънчевия
вятър. Концентрацията на частиците нарастна около 3 пъти, но скоростта се
вдигна незначително и фактически остана в диапазона между 450 и 500
км/с. В момента тя е приблизително 460 км/с. Това показва, че
очакваните плазмени облаци, изхвърлени от Слънцето на 1 и 2 април
достигнаха Земята, но тяхната кинетична енергия (и съответно скорост) при
срещата са били по-малки от предварително очакваните. Междупланетното
магнитно поле изпитваше слаби вариации в диапазона от няколко нанотесли
под и над нулата. През по-голямата част от последните 24 часа то беше
ориентирано на север (знак "+").
В рамките на 3-дневната прогноза (5-7 април) скоростта на слънчевия вятър
плавно ще спада към спокойните стойности около и под 400 км/с.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои райони на Земята имаше смутени периоди.
Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита показа незначително плавно нарастване спрямо
обичайния фон.
За днес геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и активна (по
наша преценка), а утре- между спокойна и смутена. На 7 април
геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре е 10%, а за
7 април е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 5%, а за утре и на 7 април тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (5- 7 април) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка, но не и
пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-04-05/13ч45мин (UT: 10h45min)

Геомагнитна активност през нощта
на 4 срещу 5 април. За утре (5 април): 20%
вероятност за геомагнитна буря
04 април/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа имаше общо 6 изригвания в мощностния диапазон C1-C6.
Техни източници са активните области 2026 и 2030. Засега няма данни, че
някое от тези явления е свързано със значително изхвърляне на коронална
маса по посока на Земята. Снощи, между 20ч и 22ч30мин българско време в
югозападната част на слънчевия диск приборът AIA на борда на сондата SDO
е регистрирал избухване на протуберанс. Възможно е движението на
изхвърления плазмен облак да е частично насочено към Земята. Дали това е
така, ще стане ясно през следващите часове. Слънчевият рентгенов поток е
около нивото B6.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + една групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
2021,2026 и 2028. На север от екватора са 2022, 2027, 2029, 2030, както и
един нов малък петнообразувателен център, който изглежда се формира
югоизточно от 2022. Групите 2026 и 2030 са от магнитен клас "бетагама". В същото време групата 2021 загуби своята "гама"- компонента. Има
малка вероятност групата петна 2021 да генерира мощно изригване от клас
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X, както и протонно (СЕЧ) изригване.

Слънчевите петна на 4 април 2014г (SDO)
Боулдърското число е 137. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 154.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 април) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
40% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ)изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
и на 6 април ще бъде около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в
интервала 360-450 км/с. В момента тя е приблизително 460 км/с. Междупланетното
магнитно поле изпитваше слаби вариации в диапазона от няколко нанотесли под и над
нулата. През по-голямата част от последните 24 часа то беше ориентирано на север
(знак "+").
Според последния числен модел на слънчевия вятър (WSA ENLIL) днес късно вечерта и
през нощта се очаква земната магнитосфера да взаимодейства с два пристигащи до

Земята плазмени облаци. Първият от тях е изхвърлен от Слънцето в резултат
от избухването на протуберанс на 1 април, а вторият (по-бързият) е
свързан с M6.5-изригването на 2 април вечерта. Вторият облак ще застигне
първия и ефектът върху земната магнитосфера ще бъде комбинация от
действието на двата. Скоростта на слънчевия вятър ще се увеличи до 500600 км/с и утре (5 април) ще остане около тези стойности. Това е
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предпоставка за геомагнитна активност през тази нощ и утре през деня. На
6 април скоростта на слънчевия вятър ще се върне в спокойния диапазон
около и под 400 км/с.

Концентрация на частиците и скорост на
слънчевия вятър в околностите на Земята
(съответно на първия и четвъртия панел
отгоре - надолу отляво) според числения
модел ENLIL за периода 2-9 април 2014г.
С червени стрелки е посочен "скокът" на двата
параметъра около 23ч българско време на
4 април. (SWPC/WSA/ENLIL)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
За днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Това е във връзка с очакваната среща с
плазмените облаци, изхвърлени от Слънцето на 1 и 2 април. На 6 април
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 35%, а за 6
април тя е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за днес е 10%, за утре е 20%, а за 6 април тя е пренебрежима.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност за днес и утре е по
5%.

---------------------------------------------------------Геомагнитната буря (Kp=5 или повече) е природно явление, което оказва
значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за
различни технически аварии, смущения в работата на апаратурата на
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изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на
индивидуално и масово агресивно поведение, както и вероятността за пътнотранспортни произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.
---------------------------------------------------------------------В рамките на 3-дневната прогноза (4- 6 април) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка, но не и
пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-04-04/12ч00мин (UT: 09h00min)

Геомагнитната обстановка остана
спокойна. Очаква се геомагнитна активност на 5
април

03 април/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Главното
събитие беше мощното M6.5- изригване от активната област 2027.
Предварителна информация за това явление дадохме в нашия допълнителен
бюлетин от 19ч30мин вчера. До този момент не е съвсем ясно доколко
изхвърленият облак коронална маса би могъл да засегне Земята (видео).
Засега се счита, че е възможно земната магнитосфера да взаимодейства с
неговата периферия на 5 април. Оказа се, че по време на изригването е
регистрирано и радиоизбухване от IV тип , което е индикация за протонна
ерупция. Повишение на потока на слънчевите протони с висока енергия
(СЕЧ)в околностите на Земята обаче не е регистрирано. Най-вероятно
потокът частици с висока енергия или е бил сравнително слаб или е бил
ориентиран преимуществено в друга посока (или са били в сила и двете
обстоятелства едновременно). През последните 24 часа имаше общо 8-10
изригвания в мощностния диапазон C1-C6. Техни източници са активните
области 2021, 2026 и 2030. Тези явления обаче не са свързани с някакви
значителни изхвърляния на коронална маса. Тази сутрин откъм невидимата от
Земята страна на Слънцето е избухнал протубернас. От двете сонди STEREO
e регистрирано ярко изхвърляне на коронална маса (видео). Явлението не е
геоефективно. Слънчевия рентгенов поток е около нивото B6-B7.
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Ярко изхвърляне на коронална
маса (CME) на 3 април 2014г
(STEREO Ahead)
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 2021,2026 и 2028. На
север от екватора са 2022, 2027, 2029 и новата група 2030. Групите 2021
и 2026 са от магнитен клас "бета-гама". Има малка вероятност групата
петна 2021 да генерира мощно изригване от клас X.
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Слънчевите петна на 3 април 2014г (SDO)
Боулдърското число е 126. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 156.
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 април) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
40% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ)изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
и на 5 април ще бъде около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята значително спадна. В момента тя е приблизително 380 км/с. Не бяха
регистрирани никакви следи от пристигането на серията междупланетни
плазмени облаци, изхвърлени от Слънцето в периода 28-30 март.
Междупланетното магнитно поле изпитваше слаби вариации в диапазона от
няколко нанотесли под и над нулата. През по-голямата част от последните
24 часа то беше ориентирано на север (знак "+").
Днес и утре се очаква скоростта на слънчевия вятър да остане в
"спокойната" област около и под 400 км/с. На 5 април следобяд е възможно
тя да нарастне до 500 км/с, в случай, че до Земята достигне изхвърленият
в резултат от вчерашното избухване на протуберанс плазмен облак.
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Вероятността това да се случи е умерена.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
За днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 5 априлмежду спокойна и активна (във връзка с очакваната срс облака, изхвърлен
от Слънцето при изригването на вчерашния протуберанс). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 5%, а за 5
април тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за днес и утре е пренебрежима, а за 5 април тя е 15%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на 5 април е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (3- 5 април) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка, но не и
пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-04-03/12ч45мин (UT: 09h45min)
02 април/19ч30мин:

Мощно слънчево изригване (M6.5)

Активната област AR12027 (2027), разположена близо до североизточния край
на слънчевия диск генерира днес следобяд мощно изригване. Неговият пик с
показател M6.5 бе достигнат м 17ч05мин българско време. Изригването бе
съпътствано от радиоизбухване от II тип и ярко изхвърляне на коронална
маса със скорост 903 км/с. Движението на плазмения облак е ориентирано на
севепоизток и е малко вероятно той да засегне Земята.
Наблюдавано беше също и разиоизбухване около в гигахерцовата област около
честота f=3GHz ("ten flare"). То продължи 26 минути, а в максимума си
надхнърли над 2 пъти стойността на радиоиндекса F10.7

--------------------------------------------------------"Ten-flare" радиоизбухванията са потенциално опасни за работата на всички
технически устройства, работещи в гигахерцовата област- системи за
глобално позициониране, радари, цифрова телевизия, мобилни комуникации и
др.).

----------------------------------------------------------
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Слънчево M6.5- изригване в района на
групата петна 2027 на 2 април 2014г
(SDO/AIA)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-04-02/19ч00мин (UT: 16h00min)

Ниска слънчева активност. Засега
остава в сила прогнозата за геомагнитна
активност за днес и утре
02 април/12ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше общо
десетина изригвания в мощностния диапазон C1-C3.5. Най-много (4 на брой)
бяха те в района на групата петна 2026. Едно изригване стана в района на
групата 2021, а две изригвания са от района на 2022. Две изригвания са
от района на нов активен център, който е на източния слънчев лимб. Вчера
следобяд в северното полукълбо на Слънцето е избухнал протубернас.
Регистрирано е слабо изхвърляне на коронална маса. През следващите часове
ще стане ясно доколко това явление може да е геоефективно. Слънчевия
рентгенов поток е около нивото B6-B7.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + една нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 2021
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и 2026. На север от екватора са 2022, 2027, 2029, както и една нова малка
група на североизточния лимб, която засега няма номер. Групите 2021 и
2026 са от магнитен клас "бета-гама". Има малка вероятност групата петна
2021 да генерира мощно изригване от клас X.

Слънчевите петна на 2 април 2014г (SDO)
Боулдърското число е 124. По наша груба оценка Волфовото число е около
60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 151.
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 април) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
40% а от клас X e по 5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ)изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 150, а на 4 април
ще бъде около 155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята се повиши до около 500 км/с. В момента тя е приблизително 450
км/с. Засега няма следи от пристигането на първия междупланетен плазмен
облак, изхвърлен от Слънцето на 28 март. Междупланетното магнитно поле
изпитваше слаби вариации в диапазона от няколко нанотесли под и над
нулата. През по-голямата част от последните 24 часа то беше ориентирано
на север (знак "+").
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За днес и частично за утре се очаква скоростта на слънчевия вятър да
остане завишена и дори още леко да нарастне. Тя ще започне плавно да
спада през втората половина на утрешния ден (3 април). Това ще
продължи и през третия ден на прогнозата (4 април).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само в отделни станции. Над
България геомагнитната обстановка беще спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
За днес геомагнитната обстановка се очаква (все още) да бъде между
спокойна и малка геомагнитна буря (Kp=5, бал G1), утре - между спокойна и
активна, а на 4 април - предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 40%, за утре е 25%, а за 4 април тя е
5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 25% за
днес, а за утре е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност за днес е 5%. За днес и утре (2 и 3 април) се очаква аврорална
активност
в полярните райони на Земята.
В рамките на 3-дневната прогноза (2- 4 април) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-04-02/12ч45мин (UT: 09h45min)

Очаква се геомагнитна активност
днес, утре и на 3 април

01 април/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше общо 7
изригвания в мощностния диапазон C1-C4. Най-много (5 на брой) бяха те в
района на групата петна 2026. По едно изригване стана в областите 2014 и
2022. Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса по пооска на
Земята. Слънчевия рентгенов поток е около нивото B7-B8.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 2014 , 2021 и 2026. В
северното полукълбо са 2017, 2022 и новата група 2027. Групата 2021 е от
магнитен клас "бета-гама". Вероятността някоя от наблюдаваните групи
петна да стане източник на мощно изригване (клас M5 или по-висок) е
малка. По наше мнение по-интересни в тази насока са областите 2021 и
2026, а не по-старите 2014 и 2017. Последните две освен, че са вече на
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много добре изразени тенденции към разпадане.

Слънчевите петна на 1 април 2014г (SDO)
Боулдърското число е 129. По наша груба оценка Волфовото число е около
60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 152.
В рамките на 3-дневната прогноза (1,2 и 3 април) слънчевата активност
ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 55% на
ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно
(СЕЧ) изригване е по 10% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на
3 април ще бъде около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята варираше в диапазона между 350 и 450 км/с. В момента тя е
приблизително 410-420 км/с. Междупланетното магнитно поле изпитваше слаби
вариации в диапазона от няколко нанотесли под и над нулата. През
по-голямата част от последните 24 часа то беше ориентирано на север (знак
"+").
За днес следобяд или привечер се очаква скоростта и концентрацията на
слънчевия вятър да започнат да нарастват и утре да бъдат относително
високи - според числения модел WSA ENLIL скоростта ще доближи 500 км/с.
Това ще се случи поради очакваната среща на Земята с изхвърлените от
Слънцето на 28, 29 и 30 март облаци коронално вещество. Възможно е да се
получи и комбинирано влияние поради съчетание с действието на слънчева
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коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). На 3 април
параметрите на слънчевия вятър ще се върнат към спокойните си стойности.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само в отделни станции. Над
България геомагнитната обстановка беще спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и на 3 април геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
а утре- между смутена и малка геомагнитна буря (Kp=5, бал G1).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за
утре е 45%, а за 3 април тя е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е 5% за днес и на 3 април и 25% за утре . Вероятността
за геомагнитна буря със средна мощност за утре е 5%. В рамките на
в
3-дневната прогноза (1-3 април) се очаква аврорална активност
полярните райони на Земята.
В рамките на 3-дневната прогноза (1- 3 април) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон (ако междувременно няма протонно изригване). Вероятността
за радиационна буря е малка.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-04-01/12ч15мин (UT: 09h15min)

Много красиво изригване със
средна мощност
31 март/13ч00мин:

В 11ч07мин българско време намиращата се на западния лимб активна област
2014 генерира много красиво изригване със средна мощност (магнитуд
M1.4-M1.5)(видео). Съпътстващите явления най-вероятно няма да са
геоефективни.
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Изригване със средна мощност (M1.4-M1.5)
от групата петна 2014 на 31 март (2014г)
(SDO)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-31/13ч00мин (UT: 10h00min)

Умерена слънчева активност.
Очаква се геомагнитна буря на 2 април

31 март/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера около
13ч48мин българско време активната област AR12017(2017) е генерирала
изригване със средна мощност (M2.1). (Предварителният оглед на графичните
данни за рентгеновия поток, измерен от спътника GOES-15 с времеви стъпки
от 1 и 5 минути не даде индикация за това събитие - по това време в
едноминутните данни имаше прекъсване.) Явлението е било съпроводено с
радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална маса. Численият модел
на слънчевия вятър (WSA ELIL)показва, че плазменият облак ще достигне
Земята на 2 април.
През последните 24 часа имаше около 13-15 изригвания от слабия мощностен
клас C. Техните източници са главно групите петна 2014, 2017, новите
2025 и 2026, както и новоизгряващ активен център на североизточния лимб.
В момента продължава анализът върху движението на изхвърлените през
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вчерашния ден плазмени облаци. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
C2.0.
На слънчевия диск има 6 регистрирани + една нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 2014 , 2021 и
новорегистрираните 2025 и 2026. В северното полукълбо са 2017, 2022 и
новата група петна на североизточния лимб. Групата 2014 е от магнитен
клас "бета-гама". Групата петна 2017 загуби "делта"-компонентата си и в
момента също е от магнитен клас "бета-гама". Независимо от това все още
се счита, че тя има потенциал за ново мощно изригвания от клас Х.

Слънчевите петна на 31 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 122. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 150.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 март, 1 и 2 април) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригване от клас M е
по 55% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 20%, а за
протонно (СЕЧ) изригване е по 10% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ше бъде 145, а на 1 април ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята варираше в диапазона между 370 и 480 км/с. В момента тя е
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приблизително 380 км/с. Междупланетното магнитно поле изпитва слаби
вариации в диапазона от няколко нанотесли под и над нулата.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде предимно в "спокойната" зона
между 300 и 400 км/с. Вечерта на 1, както и на 2 април се очаква
скоростта и концентрацията на слънчевия вятър в околностите на Земята да
се увеличат поради взаимодействието с изхвърлените от Слънцето на 28 и
30 март плазмени облаци.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна .
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита след краткото покачване от предната нощ слезе до
обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, утре ще е между спокойна
и активна, а на 2 април ще бъде между смутена и малка геомагнитна буря
(Kp=5, бал G1).Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 5%, за утре е 30%, а за 2 април е 40%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е 5% за утре и 25% на 2 април.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност за 2 април е 5%. На 1
срещу 2 април през нощта се очаква аврорална активност.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 март- 2 април) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон (ако междувременно няма протонно изригване).

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-31/11ч15мин (UT: 08h15min)

Висока слънчева активност. Мощно
комплексно радиоизбухване. Много рядко
геофизично явление

30 март/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Причина за
това е доста неочакваното снощно слънчево X1.0- изригване от активната
област AR12017(2017) Подробна информация за събитието сме дали в бюлетина
от снощи (22ч45мин бълг.време. Изхвърлената по време на изритването
слънчева коронална маса се движи почти на север (видео - за да го видите
обаче трябва да имате инсталиран codec за MOV- файлове.) и затова е
малко вероятно да "закачи" Земята. Изригването беше съпроводено и с
комплексно слънчево радиоизбухване в мегахерцовата и гигахерцовата
област. Около честотата f=245 MHz мощността на избухването надхвърли
близо 700 пъти среднодневната стойност на радиоиндекса F10.7.
През последните 24 часа имаше между 12 и 15 изригвания от слабия
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мощностен клас C. Техните източници са главно групите петна 2010 и
2017. По две изригвания имаше и от групите 2014 и новата 2024 в северното
полукълбо.
В момента продължава анализът върху движението на изхвърлените през
вчерашния ден плазмени облаци.
Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около нивото B5-C1.0.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + една нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 2014 , 2021 и
новата група, намираща се югозападно от последната. В северното
полукълбо са 2017, 2022 и 2024 . Групата 2014 е от магнитен клас "бетагама". И двете обаче са в процес на бавно отслабване. Групата петна 2017
продължи да се развива и усложнява. Тя е вече от магнитен клас "бетагама-делта". Независимо от сравнително малката си площ тя има потенциал
за ново мощно изригвания от клас Х.

Слънчевите петна на 30 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 132. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143.
В рамките на 3-дневната прогноза (30, 31 март и 1 април) слънчевата
активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от
клас M е по 55% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
20%, а за протонно (СЕЧ) изригване е по 10% на ден. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 1 април ще бъде около 140.
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Повишената вероятност за по-виска слънчева активност се свързва главно с
групата петна 2017 в северното полукълбо.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята варираше в диапазона между 370 и 450 км/с. В момента тя е
приблизително 440 км/с. Междупланетното магнитно поле изпитва слаби
вариации в диапазона от няколко нанотесли под и над нулата.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще бъде предимно в "спокойната"
зона между 300 и 400 км/с. На 1 април се очаква скоростта и
концентрацията на слънчевия вятър в околностите на Земята да се увеличат
поради взаимодействието с изхвърлените от Слънцето на 28 март при двете
M-изригвания плазмени облаци.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани смутени периоди са регистрирани само за
отделни станции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Изключително рядко явление, наричано жаргонно "geomagnetic crochet"
(най-точен превод от английски - "геомагнитно прикачване"), причинено от
мощното X- изригване е регистрирано снощи от магнитометъра в Боулдър. То
се е проявило като рязко и кратко покачване на индукцията на местното
земно магнитно поле до 17 nT (нанотесли). Това събитие по всичко изглежда
е свързано със SID-явлението, съпровождащо изригването. За последното
съобщихме в бюлетина от снощи.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше завишен около 30-50 пъти над обичайния фон,
но до радиационна буря не се стигна.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за всеки един от двата дни.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима.
На 1 април се очаква геомагнитната обстановка да се активизира.
Вероятността за геомагнитин смущения на средни ширини за този ден е 30%,
а за малка геомагнитна буря е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 март-1 април) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще се
върне около обичайния фон (ако междувременно няма протонно изригване).
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-30/14ч00мин (UT: 12h00min)

29 март/22ч45мин:

Мощно слънчево изригване.
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Възможна е радиационна буря
Тази вечер в 19ч53мин българско време в района на групата петна 2017
достигна своя пик слънчево изригване с мощностен показател X1.0. То беше
съпроводено с радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална маса.
Както обаче показва това изображение от сондата STEREO Behind,
най-вероятно плазменият облак ще подмине Земята, тъй като движението му е
насочено силно на север. Изригването беше съпроводено и от слабо и
кратко (~ 3 минути)"ten-flare" радиоизбухване (около радиочестотата
f=3GHz), чиято мощност е около 2 пъти от тази на радиоиндекса F10.7.
Изригването очевидно е било съпроводено и с протонна ерупция, тъй като
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита започна много бързо да нараства. Твърде е възможно
през следващите два-три часа да достигне до бал S1, т.е. да започне слаба
радиационна буря.

Слънчево X1.0-изригване от активната
област AR12017 (2017) на 29 март
2014г (SDO/AIA)
X1.0- изригването предизвика много добре изразено покачване на йонната и
електронна концентрация в ниската йоносфера (слой D) на Земята (SIDявление). То много добре личи в данните от нашия SID-монитор.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) в
резултат от X1.0-изригването на 29 март
2014г (STEREO Behind)

Графика на отразения радиосигнал на честота
f=24kHz, регистриран от SID-монитора в
НАОП "Юрий Гагарин"-Ст.Загора на 29 март
2014г между 0ч и 22ч30мин.

HELIOTA

®AXY.COM-

ЦССЗМ Ст.Загора
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2014-03-29/22ч45мин (UT: 20h45min)

Две изригвания със средна мощност
от активната област 2017

29 март/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Снощи в
разстояние на около два часа и половина активната област AR12017 (2017)
генерира две изригвания със средна мощност, съответно около 21ч20мин и
23ч50мин българско време. Техните мощностни показатели са съответно M2.0
и M2.6. Двете изригвания бяха съпроводени с радиоизбухвания от II тип и
изхвърляния на коронална маса. Скоростта на плазмения облак, изхвърлен от
Слънцето след второто изригване е около 860 км/с. Посоката на движението
на първия облак изглежда насочена силно на север и е много вероятно той
да подмине Земята. Движениего и на двата изхвърлени плазмени облака в
момента се анализира.
В рамките на последните 24 часа са регистрирани общо 6 изригвания от
слабия мощностен клас C. Едно от тях е от нова област, в съседство с
района на новорегистрираната група петна 2022, близо до североизточния
край на слънчевия диск. Източникът на останалите е областта 2017.
Регистрирани са и две избухвания на протуберанси - по едно в северното и
южното полукълбо. Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото
C1.4-C1.5.
На слънчевия диск има 7 регистрирани+ една нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 2010 , 2014 ,
2016 и 2021. В северното полукълбо са 2017, 2018, новата 2022 (всъщност
старата област 1996) и новата малка група петна, намираща се западсеверозападно от 2022. Групите 2010 и 2014 са от магнитен клас "бетагама". И двете обаче са в процес на бавно отслабване. Групата петна 2017
се разви и усложни до магнитен клас "бета-делта". В момента откъм
видимата от Земята страна на Слънцето няма потенциални източници за мощни
изригвания от клас Х.
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Слънчевите петна на 29 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 135. По наша груба оценка Волфовото число е около
75-80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 146.
В рамките на 3-дневната прогноза (29, 30 и 31 март) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M е по 20% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 31 март
ще бъде около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята варираше в диапазона между 400 и 460 км/с. В момента тя е
приблизително 390 км/с. Междупланетното магнитно поле изпитва слаби
вариации в диапазона от няколко нанотесли под и над нулата.
В рамките на 3-дневната прогноза (29-31 март) скоростта на слънчевия
вятър ще бъде предимно в "спокойната" зона между 300 и 400 км/с.
Корекция в тази прогноза е възможна за 3-тия ден (31 март) ако се докаже,
че някой от изхвърлените при снощните M-зригвания плазмени облаци все
пак ще достигне Земята.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани смутени периоди са регистрирани само за
отделни станции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около нивото на обичайния фон.
Днес, утре и на 31 март геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за всеки
един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (29-31 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-29/12ч15мин (UT: 10h15min)

М- изригване, радиоизбухване от
II тип и изхвърляне на коронална маса

28 март/23ч30мин:

Тази вечер, около 21ч20мин българско време в района на групата петна 2017
в северното полукълбо на Слънцето достигна своя максимум изригване със
средна мощност (магнитуд M2.0). Явлението бе съпроводено с радиоизбухване
от II тип и изхвърляне на коронална маса със скорост 528 км/с.
Допълнителна информация ще бъде дадена в нашия основен бюлетин утре преди
обяд.
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M2.0- изригване от активната област AR12017
(2017) на 28 март 2014г. Показаното изображение
е при дължина на вълната 1600 A (SDO/AIA)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-28/23ч30мин (UT: 21h30min)

Само две слаби изригвания за
последното денонощие

28 март/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наблюдавани
бяха само две слаби изригвания с мощностни показатели съответно C1.4 и
C4.8. Техен източник беше групата петна 2010. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток в момента е около нивото B3.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 2010 , 2014 и
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2020, както и едната от двете нови групи. В северното полукълбо са 2017,
2018 и втората нова група петна, намираща се в североизточния край на
слънчевия диск. Групите 2010 и 2014 са от магнитен клас "бета-гама". И
двете обаче са в процес на бавно отслабване. В момента откъм видимата от
Земята страна на Слънцето няма потенциални източници за мощни изригвания
от клас M5 или по-висок.

Слънчевите петна на 28 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 145. По наша груба оценка Волфовото число е около
60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 145.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 март) слънчевата
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M е по 20% на
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
а на 30 март - около 140.

активност
ден.
(СЕЧ)
бъде 145,

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята варираше в диапазона между 350 и 450 км/с. В момента тя е
приблизително 430 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 март) скоростта на слънчевия
вятър постепенно ще спада и ще бъде предимно в "спокойната" зона между
300 и 350 км/с.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита слезе до нивото на обичайния фон.
Днес, утре и на 30 март геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за всеки
един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-28/11ч15мин (UT: 09h15min)

Слънчевите изригвания - все
по-слаби и по-нарядко

27 март/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наблюдавани
бяха няколко (4-5) изригвания в диапазона C1-C1.5. Техни източници бяха
групите петна 2010, 2014, 2015 и един нов активен център на източния край
на слънчевия диск. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по
посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото
B5-B6.
На слънчевия диск има 4 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 2010 , 2014 и двете
нови групи, които все още нямат номера. В северното полукълбо са 2017 и
2018. Групите 2010 и 2014 са от магнитен клас "бета-гама". Всички групи
петна са почти спокойни. Измежду тях няма потенциални източници за мощни
изригвания от клас M5 или по-висок.
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Слънчевите петна на 27 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 123. По наша груба оценка Волфовото число е около
60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 153.
В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 март) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M е по 25% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29 март
ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие ефектът от срещата на Земята с плазмения облак,
изхвърлен от Слънцето на 23 март постепенно стихна. В момента скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е 390-400 км/с. Знакът на
междупланетното магнитно поле през последните часове е отрицателен (юг),
но геомагнитна активност не се очаква.
В рамките на 3-дневната прогноза (27-29 март) скоростта на слънчевия
вятър ще бъде в "спокойната" зона под 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше
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смутена. Над България тя беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита слезе до нивото на обичайния фон.
Днес, утре и на 29 март геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за всеки
един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (27-29 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-27/11ч15мин (UT: 09h15min)

Планетарна геомагнитна суббуря и
аврорална активност

26 март/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наблюдавани
бяха няколко изригвания в диапазона C1-C1.5. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток в момента е около нивото B5-B6.
Вчерашното сутрешно ярко изхвърляне на коронална маса ще подмине Земята
доста отдалеч. Счита се, че с ерупцията, която го е причинила е свързано
слабото покачване на радиационния фон в околоземното космическо
пространство (потокът протови с енергия около и над 10MeV).
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора
са групите петна с номера 2017 и
2018. В южното полукълбо са 2010, 2014 и 2015. Групите 2014 и 2010 са
от магнитен клас "бета-гама". Групата петна 2015 е от клас "бета-делта".
Всички наблюдавани групи петна са почти спокойни. Измежду тях няма
такива с потенциал за мощни изригвания от клас X.
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Слънчевите петна на 26 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 114. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 151.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
35% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 28 март ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Снощи около 21ч30 българско време Земята се срещна с изхвърления на 23
март от Слънцето плазмен облак. В резултат на това скоростта на
слънчевия вятър се покачи от около 370 км/с до 500 км/с. Впоследствие
леко спадна и в момента е приблизително 440 км/с. Знакът и интензитета на
междупланетното магнитно поле варираха в доста широки граници - между +13
и -10nT (нанотесли). Комбинацията от сравнително висока скорост на
слънчевия вятър и отрицателен знак на междупланетното магнитно поле в
околностите на Земята създадоха условия за слаба геомагнитна активност
през нощта.
За днес се очаква скоростта на слънчевия вятър да остане сравнително
висока (между 400 и 500 км/с). Утре и на 28 март тя ще спадне до около и
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под 400 км/с.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше смутена. Между 2ч и
5ч българско време тази нощ среднопланетарният 3-часов Kp-индекс достигна
4. Този бал съответства на планетарно геомагнитно смущение (суббуря). Над
България геомагнитната обстановка снощи беше смутена в интервалите 20-23ч
и 2ч-5ч българско време. Аврорална активност (полярни сияния) е
регистрирана през тази нощ над Северна Европа (виж снимката).
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше леко завишен, но много далеч под прага за
слаба радиационна буря (бал S1).

Полярно сияние над Швеция на 25/26 март
2014г (снимка: Jay Reau; solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна. Утре и на
28 март тя ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре и на 28 март е по 5% на ден. За днес вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е 10%, а за утре и на 28 март
е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо или
малко над обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-26/10ч15мин (UT: 08h15min)
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Слабо покачване на околоземния
радиационен фон
25 март/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наблюдавани
бяха между 6 и 7 изригвания в диапазона C1-C5. Техни източници са
активните области 2010 и 2014. До този момент няма данни за изхвърляния
на коронална маса по пооска на Земята. Слънчевият рентгенов поток в
момента е около нивото B7.0.
Рано тази сутрин коронографът на сондата STEREO Behind регистрира ярко
изхвърляне на коронална маса (видео).Възможно е това да е причината за
слабото покачване на потока протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ),
което се наблюдава от около 3-4 часа насам. Ако е така, то източникът на
ерупцията е близо до западния слънчев лимб. Друг по-вероятен източник на
СЕЧ- радиацията е някое от двете (или и двете) C4- изригвания, станали
между 2ч и 2ч30мин българско време в районите съответно на групите петна
2010 и 2014.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора
са групите петна с номера
2013,2017 и 2018. В южното полукълбо са 2010, 2014 и 2015. Групите 2014
и 2017 са от магнитен клас "бета-гама". Групата петна 2015 е от клас
"бета-делта". От най-висок магнитен клас ("бета-гама-делта") е групата
петна 2010. Двете области 2010 и 2014 имат слаб потенциал за мощни
изригвания от клас X.
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Слънчевите петна на 25 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 132. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157.
В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а
за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде 165, а на 27 март ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие значително спадна
поради затихване на CH HSS- ефекта от предния ден. В момента тя е около
370 км/с.
За днес и утре се очаква скоростта на слънчевия вятър да нарастне до
около 450-500 км/с. Причина за това е прогнозираната среща на Земята с
периферията на облака коронално вещество, изхвърлен от Слънцето сутринта
на 23 март. На 27 март скоростта на слънчевия вятър отново ще спадне до
около и под 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита отбеляза покачване, но е много далеч под прага за
слаба радиационна буря (бал S1).
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Утре тя
ще бъде между спокойна и активна, а на 27 март ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%, за
утре е 30%, а за 27 март тя е 5%. За днес и на 27 март вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима, а за утре тя е
10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо или
малко над обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-25/12ч00мин (UT: 10h00min)

24 март/11ч30мин:

Голям брой слаби изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа бяха наблюдавани между 15 и 20 изригвания в
диапазона C1-C5. Техни източници бяха групите петна 2005,2008, 2010 ,2014
и 2017. Най-мощното измежду тях, чийто показател е C4.5 стана около 2
часа през нощта българско време в района на групата петна 2014.
Вчерашното C5- изригване (от областта 2014), което всъщност се оказа с
двоен пик (C5.1 и C5.0 през интервал от около 5 минути) е предизвикало
изхвърляне на коронална маса. Неговата траектория е ориентирана частично
по посока на Земята. Очаква се плазменият облак слабо да засегне с
периферията си земната магнитосфера рано сутринта на 26 март. Слънчевият
рентгенов поток в момента е приблизително на ниво C1.0.
На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна. По площ преобладават
петната в южното полукълбо. На север от екватора
са групите петна с
номера 2005 , 2013 и 2017. Има и слаба следа от петнообразуване южно от
последната. Изглежда, че в този район се оформя нова група петна. В
южното полукълбо са 2010, 2014, 2015. Групите 2014 и 2017 са от
магнитен клас "бета-гама". Групата петна 2015 е от клас "бета-делта". От
най-висок магнитен клас ("бета-гама-делта") е групата петна 2010. Двете
области 2010 и 2014 имат слаб потенциал за мощни изригвания от клас X.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

35 of 498

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

Слънчевите петна на 24 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 159. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157.
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а
за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде 155, а на 26 март ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е все още повлияна от CH HSS-ефект , предизвикан от слънчева
коронална дупка в геоефективна позииця. Поради това тя беше завишена и в
някои моменти надхвърляше 500 км/с. От друга страна обаче векторът на
междупланетното магнитно поле беше ориентиран предимно на север. Ето защо
сравнително високата скорост на слънчевия вятър не доведе до някакво
съществено активизиране на земната магнитосфера. В момента скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 450 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 март) скоростта на слънчевия
вятър ще остане завишена. Според числения модел (WSA ENLIL) тя ще бъде
предимно около 450 км/с. Слабо и кратко покачване е възможно на 26 март
сугринта. Това е свързано с очакваната среща на Земята с междупланетния
плазмен облак, изхвърлен от Слънцето вчера призори.
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Числен модел на слънчевия вятър за периода
22- 28 март 2014г. Концентрацията на частиците
и скоростта в околностите на Земята в 8ч
българско време (универсално време 6ч) на 26 март
са показани с червени стрелки.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 26 март геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна. Утре тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, за утре е 10%, а за
26 март тя е 30%. За днес вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е 5%, за утре е пренебрежима, а за 26 март тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-24/11ч30мин (UT: 09h30min)

23 март/11ч45мин:

Условията за слаба геомагнитна
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активност се запазват
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа бяха наблюдавани десетина изригвания в диапазона
C1-C6. Техни източници бяха групите петна 2005,2007, 2008, 2010 ,2014 и
новата 2017. Най-мощното измежду тях беше тази сутрин около 5ч българско
време. То имаше магнитуд C5.1.
Новите изображения от коронографа LASCO_C3 на борда на спътника SOHO
показват ярко изхвърляне на коронална маса откъм североизточната част на
слънчевия диск. Фронтът на плазмения облак има добре изразена дъговидна
форма. Това подсказва, че вероятно явлението е предизвикано от избухване
на протуберанс. Две други изхвърляния на коронална маса са регистрирани
през последните 24 часа от коронографите на сондите STEREO Ahead и
STEREO Behind. Те обаче се свързват с явления, които са или близо до
краищата на слънчевия диск или са откъм обратната страна на Слънцето.
Оказа се, че вчерашното M1- изригване, независимо от импулсния си
характер, също е било свързано с изхвърляне на коронална маса с ниска
скорост - около 350-360 км/с. Засега за нито един от тези плазмени облаци
не е доказано, че може да достигне Земята. Тяхното движение в момента се
анализира. Слънчевият рентгенов поток е приблизително на ниво C1.0.

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
23 март 2014г (SOHO/LASCO_C3)
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На слънчевия диск има 9 регистрирани групи петна. По площ преобладават
петната в южното полукълбо. На север от екватора
са групите петна с
номера 2005 , 2013 и новата 2017. В южното полукълбо са 2008,2010, 2011,
2014 и новорегистрираните групи 2015 и 2016. Групите 2010 и 2014 са от
магнитен клас "бета-гама". Групата 2014 има слаб потенциал за

мощно изригване от клас X.

Слънчевите петна на 23 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 159. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 154.
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а
за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 25 март ше е около 155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е повлияна от CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позииця). Поради това тя беше завишена и в някои моменти
надхвърляше 500 км/с. От друга страна обаче векторът на междупланетното
магнитно поле беше ориентиран преобладаващо на север. Поради това
сравнително високата скорост на слънчевия вятър не доведе до някакво
съществено активизиране на земната магнитосфера. В момента скоростта на
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приблизително 460 км/с.

Днес и утре (23 и 24 март) поради продължаващият CH HSS- ефект скоростта
на слънчевия вятър ще остане завишена (450-500 км/с). На 25 март отново
се очаква CH HSS-ефект, но този път от друга слънчева коронална дупка
(CH2). Ето защо и на 25-ти скоростта на слънчевия вятър няма да се
промени съществено.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 25 март геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. Утре (24 март) тя ще е между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и на 25 март е по 10% на
ден. За утре (24 март) тя е 30%. Също за утре вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-23/12ч15мин (UT: 10h15min)
22 март/11ч00мин:

Очаква се слаба геомагнитна

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази сутрин
около 9ч05мин българско време в района на групата петна 2011 имаше
импулсно изригване с мощностен показател M1.1. През последните 24 часа
бяха наблюдавани и няколко изригвания в диапазона C1-C3. Техни източници
бяха групите петна 2005, 2008 и 2014. Няма регистрирани изхвърляния на
коронална маса, чието движение да е насочено към Земята. Слънчевият
рентгенов поток в момента е приблизително на ниво C1.5.
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Слънчево импулсно изригване със средна
мощност (M1.1) в активната област AR12011
(2011) на 22 март 2014г. (SDO)
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 2 нови групи петна. По площ има
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
са
групите петна с номера 2005 , 2013 и едната от двете нови групи, която
изгрява на източния край на слънчевия диск. В южното полукълбо са
2008,2010, 2011, 2014 и втората нова група петна. Групите 2010 и 2014 са
от магнитен клас "бета-гама". Групата 2014 има слаб потенциал за мощно
изригване от клас X.
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Слънчевите петна на 22 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 125. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-85. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 149.
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а
за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 24 март ше е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие и особено през последните часове скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна поради CH HSS-ефект
(влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позииця). В момента
тя е около 430-440 км/с.
Днес и през следващите два дни (23 и 24 март) поради продължаващият CH
HSS- ефект скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена и ще бъде
предимно в диапазона 400-500 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше
спокойна. В отделни райони на Земята имаше периоди с геомагнитни смущения
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(суббури). Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 24 март ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден. За 24 март тя е
30%. За третия ден (24 март) вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-22/11ч15мин (UT: 09h15min)

Ниска слънчева активност.
Радиационната и геомагнитната обстановка са
спокойни

21 март/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Вчера имаше
няколко изригвания в диапазона C1-C3, чийто източник беше групата петна
2014. Няма регистрирани изхвърляния на коронална маса, чието движение да
е насочено към Земята. Слънчевият рентгенов поток през последните 12
часа е около и под нивото C1. В момента той е приблизително B7.
На слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. По площ има слаб
превес на петната в южното полукълбо. На север от екватора
са групите
петна с номера 2005 и 2013. В южното полукълбо са 2004, 2008,2010, 2011
и 2014. Сравнително по-големи и в процес на бавно нарастване са групите
2010 и 2014. Групата 2010 е от магнитен клас "бета-гама". Другите групи
петна са спокойни или в процес на бавно разпадане. Засега няма
потенциални източници за изригвания от клас X.
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Слънчевите петна на 21 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 137. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 151.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима за целия 3-дневен период.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ше е около 150, а на 23 март слабо ще
намалее до 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в диапазона 300-350км/с. В момента тя е приблизително
340км/с. През голяма част от последните 24 часа знакът на междупланетното
магнитно поле в околностите на Земята беше отрицателен (юг), но до
активизиране на геомагнитната обстановка не се стигна.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане в спокойния диапазон
между 300 и 400 км/с. През 3-тия ден (23 март ) ще започне да действа CH
HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция).
Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне до около 450 км/с.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще остане спокойна. На 23 март
поради очакван CH HSS-ефект тя ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по
5% на ден. За 23 март тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-21/12ч00мин (UT: 10h00min)

Умерена слънчева активност.
Геомагнитната обстановка е спокойна

20 март/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.. Изригване
със средна мощност (M1.7-M1.8) имаше тази сутрин в района на групата
петна 2010. През последните 24 часа са наблюдавани и 10-12 изригвания от
клас C. Повече от половината от тях са от новата активна област 2014 на
източния край на слънчевия диск. Има и 3-4 C-изригвания от групата петна
2002. Две изригвания са наблюдавани и от областите 2005 и 2007 в
северното полукълбо. Няма регистрирани изхвърляния на коронална маса,
чието движение да е насочено към Земята. Слънчевият рентгенов поток в
момента е диапазона C1-C2.
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Изригване със средна мощност (~ M1.7- M1.8)
в активната област AR12010 (2010) на 20 март
2014г. (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 7 регистрирани + една нова групи петна. По площ
има слаб превес на петната в южното полукълбо. На север от екватора
са
групите петна с номера 2005 и 2013. В южното полукълбо са 2004, 2010,
2011, 2012, 2014 + новата група. Всички групи петна са от магнитни
класове "алфа" и "бета". Сравнително по-големи и в процес на бавно
нарастване са групите 2010 и 2014. Засега няма потенциални източници за
изригвания от клас X.
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Слънчевите петна на 20 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 137. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 146.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
30% за утре и на 22 март. Вероятността за мощно изригване от клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима за целия 3-дневен
период. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 март ще е около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в диапазона 300-350км/с. В момента тя е приблизително
340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 март) скоростта на слънчевия
вятър ще остане в спокойния диапазон между 300 и 400 км/с. Към края на
3-тия ден (22 март ) е възможно да започне да действа CH HSS- ефект
(влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 22 март геомагнитната обстановка ще остане спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-20/11ч15мин (UT: 09h15min)

19 март/12ч45мин:

Почти спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наблюдавани
са 8-9 изригвания от мощностен клас C. Техен главен източник е групата
петна 2010. Има и по едно изригване от областите 2002 и 2007. Най-мощното
измежду наблюдаваните изригвания е с показател около C9-C9.5, а неговият
пик беше достигнат тази сутрин около 9ч40 българско време. Публикуваните
до този момент изображения от сондата SDO не дават възможност еднозначно
да се определи източникът на това явление.
Няма регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток в момента е около нивото B7.
На слънчевия диск има 8 регистрирани + две нови групи петна. По площ има
слаб превес на петната в северното полукълбо. Там са групите петна с
номера 2005 и 2013. В южното полукълбо са 2002, 2004, 2008, 2010, 2011,
2012 + двете нови групи. Всички групи петна са от магнитни класове "алфа"
и "бета". Няма потенциални източници за мощни изригвания (рентгенов клас
M5 или по-висок).
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Слънчевите петна на 19 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 125. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
40% за днес и утре и 30% за 21 март. Вероятността за мощно изригване от
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима за целия
3-дневен период. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ше бъде около 140, а
на 21 март ще е 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в диапазона 300-350км/с. В момента тя е приблизително 330
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 март) скоростта на слънчевия
вятър ще остане в спокойния диапазон между 300 и 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 21 март геомагнитната обстановка ще остане спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-19/12ч30мин (UT: 10h30min)

17 март/11ч30мин:

Ниска вероятност за геомагнитни

смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата
са няколко изригвания от мощностен
петна 1998, 2002, 2006 и 2007. Не са
коронална маса по посока на Земята.
е около нивото B8.

активност беше ниска. Наблюдавани
клас C, чийто източници са групите
регистрирани изхвърляния на
Слънчевият рентгенов поток в момента

На слънчевия диск има 5 регистрирани + две нови групи петна. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. В южното полукълбо са групите
петна с номера 2002, 2008 + двете нови групи. В северното полукълбо са
2005, 2007 и 2009. Групата петна 2002 възстанови своя магнитния клас
"бета-гама" и засега е единственият слаб потенциален източник на
изригвания от мощния рентгенов клас X, както и на протонни (СЕЧ)
изригвания откъм видимата от Земята страна на Слънцето. Като цяло обаче
всички групи петна засега са доста спокойни.
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Слънчевите петна на 17 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 139. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 136.
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 март) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M е по
50% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10% , а за
протонно (СЕЧ) изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 19 март ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в процес на бавен спад, намирайки се през цялото време в
диапазона 300-400 км/с. В момента тя е приблизително 310 км/с.
Според последния публикуван числен модел на слънчевия вятър (WSA ENLIL)
скоростта на слънчевия вятър в рамките на 3-дневната прогноза (17-19
март) ще бъде около и под 400 км/с. Очаква се слаб CH HSS- ефект,
свързан с две коронални дупки съответно в северното и южното полукълбо на
Слънцето. Той ще бъде по-съществен днес и утре.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. На
19 март тя ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 10% за днес и утре и 5% за 19 март.
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-17/11ч30мин (UT: 09h30min)

Ниска слънчева активност. Малка
вероятност за геомагнитни смущения днес и утре

16 март/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наблюдавани
са няколко изригвания от мощностен клас C, чийто източник е групата
петна 2003. Едно C- изригване е наблюдавано от групата петна 1998, а две
- от 2002. Второто изригване (C7)от района на 2002 беше преди около два
часа. Няколко изхвърляния на коронална маса са регистрирани около
северозападния и североизточен край на слънчевия диск, които не са
геоефективни. Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото C1.5.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + една нова групи петна. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. В южното полукълбо са групите
петна с номера 1998, 2002 и новата група 2008 на източния край на
слънчевия диск. В северното полукълбо са 2003, 2005, 2006, 2007 както и
новата група петна. Последната е разположена западно от 2005. Активните
област 2003 е от магнитен клас
"бета-гама". Тя заедно с 2002 са
потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M). Двете
групи имат слаб потенциал и за изригване от мощния клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване. Групата петна 2003 е в процес на развитие и
разрастване. Тя вече е близо до западния край на слънчевия диск. Ето защо
каквито и явления да има в нейния район, те не могат да бъдат особено
геоефективни. От друга страна пък групата 2002 продължава да отслабва.
Нейната магнитна структура загуби своята "гама"-компонента и вече е от
клас "бета". Останалите групи петна са спокойни.
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Слънчевите петна на 16 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 141. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 139.
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 март) слънчевата активност
ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 60% на
ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10% , а за протонно
(СЕЧ) изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на
18 март ще бъде около 135.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в процес на бавен спад. В момента тя е приблизително 370
км/с.
Според последния публикуван числен модел на слънчевия вятър (WSA ENLIL)
скоростта на слънчевия вятър в рамките на 3-дневната прогноза (16-18
март) ще бъде около и под 400 км/с. Допуска се обаче и слаб CH HSSефект, свързан с две слънчеви коронални дупки съответно в северното и
южното полукълбо.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 18 март геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 15% за
днес, 10% утре и 5% за 18 март.
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-16/11ч15мин (UT: 09h15min)

Слънцето е почти спокойно.
Възможна е слаба геомагнитна активност на 16 и
17 март

15 март/13ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Наблюдавани
са няколко изригвания от мощностен клас C, чийто източник е групата
петна 2003. Източник на едно C-изригване е и групата петна 2002. Вчера
следобяд в северното полукълбо на Слънцето е регистрирано избухване на
протуберанс, съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME) Засега не е
сигурно дали траекторията на плазмения облак ще премине в близост до
Земята. Не са регистрирани други потенциално геоефективни изхвърляния на
коронална маса. Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото C1.0.
На слънчевия диск има 6 регистрирани + една нова групи петна. Площите на
петната в северното и южното полукълбо са почти равни. В южното полукълбо
са групите петна с номера 1998, 2002 + новата група на източния край на
слънчевия диск. В северното полукълбо са 2003, 2005, 2006 и 2007.
Активните области 2002 и 2003 са от магнитен клас
"бета-гама". Те са
потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M), а 2002
все още има слаб потенциал и за изригване от мощния клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване. Като цяло петнообразувателната активност
отслабва. Това е особено видимо при групата петна 2002, която загуби
своята "делта"-компонента на магнитната си структура.
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Слънчевите петна на 15 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 121. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 март) слънчевата активност
ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 70% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10% , а за протонно (СЕЧ)
изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 март
ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше леко завишена (между 400 и 500 км/с). В момента тя е около
410 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане около и под 450 км/с. Малко
по-висока, но предимно под 500 км/с ще бъде тя утре и на 17 март. Основен
фактор за слабо завишената скорост е CH HSS- ефект, свързан с две
слънчеви коронални дупки съответно в северното и южното полукълбо.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а утре и на 17 март ще
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е 5% за днес, 15% за утре и 10% за 17 март.
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-15/13ч00мин (UT: 11h00min)

Потенциална възможност за
средни и мощни слънчеви изригвания
14 март/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше
изригване със средна мощност (M1.2) в западния край на слънчевия диск в
района на групата петна 1996. Неговият пик беше приблизително в 21ч20мин
българско време. Изригването не беше съпроводено със значими съпътстващи
явления и не е геоефективно. През последните 24 часа са наблюдавани
няколко изригвания от мощностен клас C, чийто източник е областта 2003.
Към момента се допуска , че едно изхвърляне на коронална маса, причинено
от избухване на протуберанс от предната нощ, би могло евентуално да
"закачи" Земята, но извън рамките на 3-дневната прогноза.
Слънчевият
рентгенов поток в момента е около нивото B9.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Има слаб превес на общата площ на
петната в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1998, 2000 и
2002. В северното полукълбо са 2003 и 2005. Групата петна 2002 е от
магнитен клас
"бета-гама-делта". Тя е потенциален източник на
изригвания със средна мощност (клас M). Продължава нарастването на
групата петна 2003. Тя вече достигна магнитен клас "бета-гама" и също е
значителен потенциален източник на изригвания от клас M. И двете групи
(2002 и 2003) са слаби потенциални източници на изригвания от мощния клас
X.
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Слънчевите петна на 14 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 130. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 март) слънчевата активност
ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 80% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 15% , а за протонно (СЕЧ)
изригване е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
145, а на 16 март ще е около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена (между 400 и 500 км/с) под комбинираното влияние на преминаване
на Земята през секторна граница на междупланетното магнитно поле и слаб
CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция). В момента тя е около 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 март) скоростта на слънчевия
вятър ще бъде предимно в диапазона около и под 400 км/с. Малко по-висока
ще бъде скоростта днес поради все още незатихнал CH HSS- ефект.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 15
(утре) и 16 март ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-14/11ч15мин (UT: 09h15min)

Мощно импулсно изригване. Слаба
кратка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)
13 март/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Имаше мощно
импулсно изригване с показател M9.3 в западния край на слънчевия диск в
района на групата петна 1996. Неговият пик беше в 0ч34мин българско
време. Изригването не беше съпроводено със значими съпътстващи явления
и не е геоефективно. През последните 24 часа са наблюдавани 3
изригвания от мощностен клас C, чийто източник е областта 1996. Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Ярко
изхвърляне на коронална маса от тип "пълно хало" бе регистрирано вчера
следобяд около 17ч българско време от коронографа LAASCO_C2 а спътника
SOHO. Предизвикалото го изригване е било откъм невидимата от Земята
страна на Слънцето.
Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото
B8.
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M9.3- изригване през нощта на 12 срещу
13 март 2014г в активната област AR11996
(1996)(SDO)
На слънчевия диск има 6 групи петна. Има слаб превес на петнообразуването
в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1998, 2002 и 2004. В
северното полукълбо са групите 1996 (залязваща), 2003 и новата 2005.
"бета-гама-делта". Тя е
Групата петна 2002 е от магнитен клас
потенциален източник на изригвания със средна мощност (клас M). Има и
слаба вероятност за изригване от клас X в същата област. Като потенциален
източник на средни и мощни изригвания все още трябва да се има предвид и
групата 1996, въпреки че днес тя е на самия западен лимб. Продължава
нарастването на групата петна 2003. Засега тя остава от магнитен клас
"бета".
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Слънчевите петна на 13 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 145. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 148.
През следващте два дни (14 и 15 март) слънчевата активност ще бъде
умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 80% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 15% на ден за всеки един
от трите дни (13, 14 и 15 март), а за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 март ще е около
140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в "спокойния" диапазон 250-350 км/с. В момента тя е
приблизително 350 км/с.
Вчера привечер Земята навлезе в зона с южна полярност на междупланетното
магнитно поле и остана в нея в продължение на няколко часа. Това създаде
предпоставка за слаба геомагнитна буря късно през нощта.
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 март) скоростта на слънчевия
вятър ще бъде около и под 350 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие достигна ниво на малка

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

60 of 498

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

планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Активният период беше кратък
- между 2 и 5ч българско време. През следващите три часа геомагнитната
активност съответстваше на планетарно геомагнитно смущение (суббуря) Това
стана в резултат на навлизането на Земята за няколко часа в зона на
междупланетното магнитно поле с отрицателна полярност . Геомагнитната
активност се прояви над полярните райони. Над България геомагнитната
обстановка остана спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре и на 14 март геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-13/11ч30мин (UT: 09h30min)

Възможни са нови изригвания със
средна мощност. Спокойна геомагнитна
обстановка на 12, 13 и 14 март
12 март/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше две
изригвания със средна мощност. Източник на първото от тях е с показател
M1.4 и пик около 14ч00мин българско време. То беше регистрирано в
намиращата се непосредствено зад западния лимб активна област AR11991
(1991). Второто изригване (M1.0) e от активната област 2002. То достигна
своя максимум около 18ч30мин българско време. През последните 24 часа са
наблюдавани 8-10 изригвания от мощностен клас C. Техни източници са
групите петна 1996, 2002 и 2004. Не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток в момента
е около нивото C1.0.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + една нова групи петна. Има слаб
превес на петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с
номера 1998, 2002. В северното полукълбо са групите 1996, 2003 + новата
група в североизточния край на слънчевия диск. Групите 1996 и 2002 са
съответно от магнитен клас
"бета-гама" и "бета-гама-делта". Те са
потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M). И двете
области са слаби потенциални източници за изригвания от клас X. През
последното денонощие се наблюдава значително нарастване на групата петна
2003. Засега тя остава от магнитен клас "бета".
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Слънчевите петна на 12 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 108. По наша груба оценка Волфовото число е около
70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 156.
В рамките на 3-дневната прогноза (12,13 и 14 март) слънчевата
ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 75%
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 15% на ден, а
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
165, а на 14 март ще е около 160.

активност
на ден.
за протонно
за утре е

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в "спокойния" диапазон 280-350 км/с. В момента тя е
приблизително 280 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 март) скоростта на слънчевия
вятър ще бъде около и под 350 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше спокойна .
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 14 март геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-12/10ч00мин (UT: 08h00min)

Умерена слънчева активност.
Геомагнитната обстановка е спокойна

11 март/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.изригвания
със средна мощност. Източник на първото от тях с показател M1.7 и пик в
17ч20мин българско време беше активната област AR12002 (2002). Второто
(M1.4) стана около 0ч45мин след полунощ в района на областта 1996.
Третото, най-мощното (M3.5) стана в същия район тази сутрин в 05ч50мин
българско време. Областта 1996 е вече близо до северозападния край на
слънчевия диск, така че е малко вероятно някаква активност от нея да бъде
с геофизична значимост. За последните 24 часа са регистрирани около 10
изригвания от мощностен клас C. Техни източници отново са групите петна
1996 и 2002. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока
на Земята. Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото C1.5.
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Слънчево M3.5- изригване в актимната област
AR11996 (1996) на 11 март 2014г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. Има слаб превес на
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1998,
2002 и новата 2004. В северното полукълбо са групите 1996 и новата
2003. Групите 1996 и 2002 са съответно от магнитен клас
"бета-гама"
и "бета-гама-делта". Те са потенциални източници на изригвания със
средна мощност (клас M). Областта 2002 е слаб потенциален източник и за
изригвания от клас X.
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Слънчевите петна на 11 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 122. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 152.
В рамките на 3-дневната прогноза (11,12 и 13 март) слънчевата
ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 60%
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10% на ден, а
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
13 март ще е около 150.

активност
на ден.
за протонно
утре и на

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в "спокойния" диапазон 300-350 км/с. В момента тя е между 330
и 340 км/с.
За днес (11 март) се допуска, че Земята ще се намира в зоната на влияние
на слаба слънчева коронална дупка с отрицателна полярност и свързан с
това CH HSS-ефект. В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 март)
скоростта на слънчевия вятър ще се колебае в диапазона 300- 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше
спокойна . Имаше геомагнитни смущения в отделни райони на Земята вчера в
периода между 11 и 14ч българско време. Над България геомагнитната
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обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 13 март тя ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за всеки
един от трите дни (11, 12 и 13 март).
В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 март) потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-11/12ч00мин (UT: 10h00min)

В центъра на вниманиетоактивната област AR12002 (2002)

10 март/11ч15мин:

През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Общо 4 на
брой изригвания със средна мощност к мощностен показател в интервала
M1.0 - M1.4 имаше през последните 24 часа. Техен източник беше активната
област AR12002 (2002). За същия период са регистрирани и 13-15
изригвания в мощностния диапазон C1-C8. Повечето от тях са от областта
2002, а три са от 1996, която е в северното полукълбо. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток в момента е около нивото C1.5.
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1991
(залязваща), 1998, 2000 , 2002 + една новоизгряваща на източния лимб,
засега все още без номер. В северното полукълбо са групите 1996, 2001
(залязваща) + вторият нов център на петнообразуване, разположен
югоизточно от 1996. Най-значителният източник на еруптивна активност е
групата петна 2002. Тя вече е от магнитен клас "бета-гама-делта".
Групата 1996 през последното денонощие се разви и усложни до магнитен
клас "бета-гама". Останалите групи засега са стабилни или в процес на
бавно разпадане.
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Слънчевите петна на 10 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 123. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 146.
В рамките на 3-дневната прогноза (10,11 и 12 март) слънчевата активност
ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M е по 50% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на
12 март ще е около 140.
Очакванията за нарастване на слънчевата активност в сравнение с предните
дни се свързват главно с развитието на активните центрове 1996 и особено
на 2002. Последната ще заема все по-геоефективна позиция през следващите
няколко дни.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Слънчевата коронална дупка, която беше източник на слабо изявен
високоскоростен поток частици в слънчевия вятър вече не се вижда. През
последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята
значително спадна, дори за кратко време беше под 300 км/с. В момета тя е
между 310 и 320 км/с.
Според последния бюлетин на Центъра за прогнози на космическото време в
Боулдър от полунощ българско време все още се очаква нарастване на
скоростта на слънчевия вятър за днес поради CH HSS-ефект. Засега обаче
тази прогноза не се потвърждава. Според нас е най-вероятно днес, както и
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на 11 и 12 март скоростта на слънчевия вятър да остане в диапазона 300400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна .
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 март) геомагнитната обстановка ще
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е 20% за днес, 15% за утре и 10% за 12 март. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за днес и утре, а е
пренебрежима за 12 март.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (10-12 март) ще
бъде около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-10/11ч30мин (UT: 11h30min)

Умерена слънчева активност.
Възможни са геомагнитни смущения

09 март/12ч45мин:

През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Изригване
с мощностен показател M1.4 имаше в района на новоизгрялата група петна
2002 през нощта около 01ч40мин българско време. През последните 24 часа
са регистрирани 7-8 изригвания в мощностния диапазон C1-C8. Техен
източник е главно новата активна област 2002 и само едно е от областта
1991. Около полунощ е регистрирано изхвърляне на коронална маса, което
изглежда е частично насочено към Земята. То се свързва с изригване, което
е станало около два часа преди това. Доколко явлението би повлияло на
геофизичната обстановка ще стане ясно през следващите часове. Слънчевият
рентгенов поток в момента е около нивото C1.5.
На слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1990
(залязваща), 1991, 1998, 2000 и 2002. В северното полукълбо са групите
1996 и 2001. Всички групи петна са сравнително спокойни. Почти всички с
изключение на залязващата 1990 са от магнитен клас "бета". Групата 1996
през последното денонощие показва тенденция към нарастване. Останалите
групи са стабилни или в процес на бавно разпадане.
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Слънчевите петна на 9 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 138. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-85. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143.
В рамките на 3-дневната прогноза (9,10 и 11 март) слънчевата активност ще
бъде ниска. Вероятността за изригвване от клас M е по 30% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на
11 март ще е около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше около и под 400 км/с. В момента тя е приблизително 350 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър се очаква слабо да нарастне поради
среща на Земята със струя частици с висока скорост, чийто източник е
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS ефект). Тази
ситуация ще се задържи и утре, а вероятно и през първата половина на 11
март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна .
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и частично и на 11 март под влияние на
CH HSS-ефект се
очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 20% за днес, 15%
за утре и 10% за 11 март. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% за днес и утре, а е пренебрежима за 11 март.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (9-11 март) ще
бъде около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-09/12ч45мин (UT: 10h45min)

Слънцето е почти спокойно.
Възможни са геомагнитни смущения днес и през
следващите два дни
8 март/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа са регистрирани 4-5 изригвания в мощностния диапазон
C1-C4. Техни източници са групите петна 1991, 1995, както и една нова
активна област на югоизточния край на слънчевия диск. Няма регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B6.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + една нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1990,
1991, 1998, 1999, 2000 и новата група на югоизточния лимб. В северното
полукълбо са групите 1996 и 2001. Всички групи петна са сравнително
спокойни. Почти всички са в процес на бавно разпадане.
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Слънчевите петна на 8 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 161. По наша груба оценка Волфовото число е около
85-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143.
В рамките на 3-дневната прогноза (8,9 и 10 март) слънчевата активност ще
бъде ниска. Вероятността за изригвване от клас M е по 30% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е
140, а на 10 март ще е около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше около и под 450 км/с. В момента тя е приблизително 390 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър се очаква да нарастне поради среща на
Земята със струя частици с висока скорост, чийто източник е слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS ефект). Тази ситуация ще
се задържи през следващите два дни (9 и 10 март).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна .
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес под влияние на CH HSS-ефект се очаква геомагнитната обстановка да
бъде между спокойна и активна. Утре и на 10 март тя ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 30% за днес и по 15% за утре и на 10 март. Вероятността за малка
геомагнитна буря е средно по 5% за всеки един от трите дни.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (8-10 март) ще
бъде около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-08/12ч00мин (UT: 10h00min)

Откъм Земята Слънцето е спокойно,
обратната страна е активно

7 март/11ч45мин:

а откъм

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. През
последните 24 часа не е регистрирано нито едно изригване от клас C. Няма
регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B6.
Откъм невидимата от Земята страна обаче Слънцето е активно. Две
изригвания със средна или голяма мощност са регистрирани около 14ч15мин
българско време от ултравиолетовата камера на сондата STEREO Ahead.
Източник на едното изригване е групата петна 1986, а другото е от
нововъзникнала активна област. Явленията са били съпроводени и с
изхвърляния на коронална маса (видео). Те, разбира се, не са
геоефективни.
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Две изригвания със средна или голяма
мощност (клас M или X) на 6 март 2014г.
(STEREO Ahead; solarham.net)
На слънчевия диск има 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1990, 1991, 1995, 1998,
1999 и 2000. В северното полукълбо са групите 1996 и 2001. Всички групи
петна са спокойни. Много от тях в момента са в процес на бавно разпадане.
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Слънчевите петна на 7 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 174. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 147.
В рамките на 3-дневната прогноза (7,8 и 9 март) слънчевата активност ще
бъде ниска. Вероятността за изригвване от клас M е по 30% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 135, а
на 9 март ще е около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше се колебаеше около средна стойност 450 км/с. В момента тя е
приблизително 420 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде около 400-450 км/с. Утре
по-късно през деня се очаква тя да нарастне поради среща на Земята със
струя частици с висока скорост, чийто източник е слънчева коронална дупка
в геоефективна позиция (CH HSS ефект). Тази ситуация ще се задържи и на 9
март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои райони на Земята тя беше смутена. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще остнае спокойна. Утре тя ще бъде между
спокойна и активна, а на 9 март ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за
утре е 30%, а за 9 март тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е по 5% за утре и за 9 март.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (7-9 март) ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-07/12ч00мин (UT: 10h00min)

6 март/13ч30мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа имаше около 10 изригвания от клас C. Техни източници
са активните области 1991, 1993, 1996 и от новоизгрялата група 1999
(старата 1974). Няма регистрирани изхвърляния на коронална маса по
посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B7.
Ярко изхвърляне на коронална маса е регистрирано вчера следобяд около
15-15ч30мин българско време откъм невидимата от Земята страна на
Слънцето. Явлението е свързано с мощно изригване, чийто източник е нов
активен център в северното полукълбо. Това изхвърляне на коронална маса
бе предхождано от друго пособно явление сутринта (За него съобщихме в
бюлетина от вчера). Наблюденията на тези явления с коронографа LASCO_C2
на борда на спътника SOHO от вчерашния ден са показани в това видео.
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Вляво: Мощно изригване откъм обратната страна на Слънцето в северното
полукълбо, регистрирано от сондата STEREO Ahead в 15ч25мин българско
време на 5 март. Вдясно: Свързано с изригването изхвърляне на коронална
маса (CME), регистрирано от коронографа COR2 на същата сонда. (STEREO
Ahead; solarham.net)
На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1990,
1991, 1998, 1999 и 2000. В северното полукълбо са групите 1993, 1996 и
2001. Групата 1991 показва признаци на отслабване и вече е от матнитен
клас "бета". Все пак тя остава най-значителният потенциален източник за
изригвания от среден мощностен клас M. Вероятността в тази област да има
изригване от клас X е много малка- едва 5%.
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Слънчевите петна на 6 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 202. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 150.
В рамките на 3-дневната прогноза (6,7 и 8 март) слънчевата активност ще
бъде умерена. Вероятността за изригвване от клас M е по 60% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а за протонно
(СЕЧ) изригване тя е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 8 март ще е около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше около 440-450 км/с. В момента тя е приблизително 470 км/с.
Според последния числен модел (WSA-ENLIL) на слънчевия вятър от тази
сутрин (11ч45мин българско време) скоростта му в рамките на 3-дневната
прогноза ще бъде около 350-400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои райони на Земята тя беше смутена. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита продължи да спада и вече е много близо до обичайния
фон.
Днес, утре и на 8 март геомагнитната обстановка ще остане спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е около 5% на ден
и за трите дни.
Според прогнозата на центъра в Боулдър от полунощ българско време
вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за 8 март е около
30%, а за малка геомагнитна буря е 5%. В тази прогноза обаче за
скоростта на слънчевия вятър е заложена по-висока стойност за 8 март,
защото се предполага
CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална
дупка в геоефективна позиция).
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (6-8 март) ще бъде
малко над или около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-06/13ч30мин (UT: 11h30min)

5 март/11ч45мин:

Умерена слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази сутрин
около 04ч05мин българско време групата петна 1991 генерира импулсно
изригване със средна мощност (M1.0). През последните 24 часа имаше
десетина изригвания от клас C. Техен основен източник беше активната
област 1991. По едно изритване има от 1989 и от изгряващата на източния
край на слънчевия диск стара област 1974. Няма регистрирани изхвърляния
на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото C1.
Мощно изхвърляне на коронална маса е регистрирано тази сутрин около
10ч00мин българско време. То се вижда много добре не само от
коронографите на SOHO, но също и от тези на борда на двете сонди STEREO.
Почти сигурно е, че то е свързано с изригване откъм невидимата от Земята
страна на Слънцето. Допълнителна информация около това събитие ще има
по-късно през деня.
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Ярко изхвърляне на коронална маса на 5 март
2014г около 10ч-10ч30мин българско време
(SOHO -вляво; STEREO-B- в средата и STEREO-A вдясно)
На слънчевия диск има 8 регигрупи + две нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1987,1990, 1991, 1994, 1995, както и двете нови групи. Едната от тях
(около източния лимб) е всъщност старата група 1974. В северното
полукълбо са групите 1986, 1993 и 1996. От магнитен клас "бетагама-делта" е групата петна 1991. В момента тя е основният потенциален
източник за средни и мощни изригвания (класове M и X).

Слънчевите петна на 5 март 2014г (SDO)
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Боулдърското число е 171. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 159.
В рамките на 3-дневната прогноза (5,6 и 7 март) слънчевата активност ще
бъде умерена. Вероятността за изригвване от клас M е по 60% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10% на ден, а за
протонно (СЕЧ) изригване тя е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 7 март ще е около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше около и малко над 400 км/с. В момента тя е приблизително 400
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5-7 март) скоростта на слънчевия вятър
ще варира в диапазона 350-400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е под прага на слаба радиационна буря. Същият
продължава да спада,, като в момента е няколко пъти над обичаййния фон.
Днес, утре и на 7 март геомагнитната обстановка ще остане спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е около 5% на ден.
В случай, че няма протонни изригвания, което е най-вероятно, потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита ще продължи да спада. Утре или на 7 март той ще около обичайния
фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-05/11ч45мин (UT: 09h15min)
4 март/12ч00мин:

Тенденция към успокояване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
следобяд в 17ч53мин българско време областта 1989 в северното полукълбо
генерира импулсно изригване със средна мощност (M1.1). През последните 24
часа имаше около 15 изригвания от клас C. Техни източници бяха групите
петна 1986, 1989, 1991 и 1996. Няма регистрирани изхвърляния на коронална
маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото C2.
На слънчевия диск има 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1987,1990, 1991, 1994 и
1995. В северното полукълбо са групите 1986, 1993 и 1996. От магнитен
клас "бета-гама" е групата петна 1991. Групата петна 1990 загуби делта-
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компонентата си и вече е от клас "бета". Знчително нарастна през
последните 24 часа групата 1986. Тя се "реактивира" и в момента площта й
е около 60 милионни части от слънчевия диск. Както нече бе казано, вчера
същата генерира M1- изригване. Очаква се, че през следващите 25-48 часа
откъм югоизточния край на слънчевия диск ще се покаже старата група 1974.
При предишното си появяване тя беше източник на голям брой изригвания от
клас M.

Слънчевите петна на 4 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 191. По наша груба оценка Волфовото число е около
95-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 161.
В рамките на 3-дневната прогноза (4,5 и 6 март) слънчевата активност ще
бъде умерена. Вероятността за изригвване от клас M е по 60% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X както и за протонно (СЕЧ)
изригване е по 15% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е около
160, а на 6 март ще е 155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в диапазона 300-400 км/с. В момента тя е приблизително
350-360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4-6 март) скоростта на слънчевия вятър
ще варира слабо около 350 км/с.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е под прага на слаба радиационна буря и продължава
да спада.
Днес, утре и на 6 март геомагнитната обстановка ще остане спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е около 5% на ден.
В случай, че няма нови протонни изригвания потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще продължи да
спада и на 6 март ще бъде около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-04/12ч15мин (UT: 10h15min)

Умерена слънчева активност.
Радиационната буря приключи
3 март/14ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Снощи в
01ч11мин българско време областта 1986 на северозападния край на
слънчевия диск генерира импулсно изригване със средна мощност (M1.1).
През последните 24 часа имаше и десетина изригвания в диапазона C1-C4.
Няма регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1.
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1987,1990, 1991, 1992,
1994 и 1995. В северното полукълбо са групите 1989р 1993 и 1996. От
магнитен клас "бета-гама" е групата петна 1991. Групата петна 1990
загуби де. Двете активни области са най-сериозните потенциални източници
на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).
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Слънчевите петна на 3 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 170. По наша груба оценка Волфовото число е около
95-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 161.
В рамките на 3-дневната прогноза (3,4 и 5 март) слънчевата активност ще
бъде умерена. Вероятността за изригвване от клас M е по 70% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 25%, а за протонно (СЕЧ)
изригване е по 15% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е около
165, а на 5 март ще е 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в диапазона 300-400 км/с. В момента тя е приблизително
340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (3-5 март) скоростта на слънчевия вятър
ще бъде предимно между 300 и 350 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита слезе под прага на малка радиационна буря (бал S1).
Засега обаче същият е все още над 100 пъти над нивото на обичайния фон.
Днес, утре и на 5 март геомагнитната обстановка ще остане спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е около 5% на ден.
В случай, че няма нови протонни изригвания потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще продължи да
спада и на 5 март ще бъде около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-03/14ч00мин (UT: 12h00min)

Умерена слънчева активност.
Радиационната буря продължава
2 март/15ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.изригване със
средна мощност (M1.2). През последните 24 часа имаще и няколко изригвания
с от мощностния клас C. Най-значителното от тях (C8.7) също стана в
района на групата 1982 тази нощ около 2ч00мин българско време. Няма
регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B9.
На слънчевия диск има 8 регистрирани + една нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1987,
1988, 1990, 1991, 1992, 1994 и 1995. В северното полукълбо е групата
1993, както и новата група източно от нея. От магнитен клас "бета-гама" е
групата петна 1991. От магнитен клас "бета-делта" е групата петна 1990.
Двете активни области са най-сериозните потенциални източници на
изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).
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Слънчевите петна на 2 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 177. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 161.
В рамките на 3-дневната прогноза (2,3 и 4 март) слънчевата активност ще
бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвване от клас M е по
70% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 30%, а за
протонно (СЕЧ) изригване е по 20% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 4 март ще бъде около 165.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър
350-420 км/с. В момента тя е около 370 км/с.

беше в диапазона

В рамките на 3-дневната прогноза (2-4 март) скоростта на слънчевия вятър
трайно ще се установи в диапазона 300- 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита се задържа в диапазона на малка радиационна буря
(бал S1).
Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна в рамките на 3-дневната
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прогноза (2, 3 и 4 март). Вероятността за геоммагнитни смущения на средни
ширини е по 5% за всеки един от трите дни.
Радиационната буря ще продължи и днес, като
геостационарна орбита да слезе под прага S1
нощта. Ако няма слънчево протонно изригване
4 март) СЕЧ-потокът постепенно ще слиза към

е възможно СЕЧ-потокът на
привечер или по-късно през
през следващите два дни (3 и
околофоновите си нива.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-02/15ч00мин (UT: 13h00min)

Геомагнитната обстановка се
успокои. Радиационната буря продължава

1 март/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 7 или 8
изригвания от клас C. Най-мощното от тях стана в групата петна 1982 и
имаше показател C8.1. Неговият пик беше в 11ч32мин българско време. През
последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по
посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1.
На слънчевия диск има 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите с номера 1982, 1984, 1987, 1988, 1990,
1991, 1992 и 1995. В северното полукълбо е само групата 1993. От магнитен
клас "бета-гама" са групите петна 1982 и 1991. От магнитен клас "бетаделта" е групата 1990. Последната е потенциален източник за мощни
изригвания (клас M5 и нагоре).
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Слънчевите петна на 1 март 2014г (SDO)
Боулдърското число е 279. Това е дневен рекорд за настоящия
петнообразувателен цикъл под цюрихски номер 24. По наша груба оценка
Волфовото число е около 120. Слънчевият радиоиндекс F10.7

e 171. В рамките на 3-дневната прогноза (1,2 и 3 март) слънчевата
активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвване от
клас M е по 70% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както
и за протонно (СЕЧ) изригване е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 3 март ще бъде около 165.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През пследното денонощие скоростта на слънчевия вятър в близост до Земята
беше около и под 400 км/с. В момента тя е 400км/с.
Поради слаб CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) днес скоростта на слънчевия вятър ще се задържи със
стойности около и малко над 400 км/с. На 2 и 3 март тя постепенно ще
слезе до 350 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Радиационната буря, която започна на 26 февруари, продължи и през
последните 24 часа. През по-голямата част от вчерашния ден потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около прага "S2", съответстващ на умерена радиационна буря.
През последните часове той започна бавно да спада и вече е в диапазона
"S1" (слаба радиационна буря).
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 3 март тя ще е предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е 20% за днес и по 5% за утре и 3 март. За днес има 5%
вероятност за слаба геомагнитна буря.
Радиационната буря днес и утре ще продължи. На 3 март е твърде възможно
СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да слезе под прага "S1" , т.е.
радиационната буря да приключи. Все пак обаче той ще остане значително
завишен спрямо околофоновото ниво.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-03-01/12ч30мин (UT: 10h30min)

Радиационната буря продължава.
Геомагнитна и аврорална активност

28 февруари/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Много кратко
импулсно M1.1- изригване е имало в 02ч44мин българско време в района на
групата петна 1991. През последните 24 часа е имало около 12-15
изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници са групите петна
1981, 1982, 1988, 1990 и 1991. Няма регистрирани изхвърляния на коронална
маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B9-C1.
На слънчевия диск има 11 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите с номера 1981, 1982, 1984, 1987, 1988,
1990 , 1991 и 1992. В северното полукълбо са три групи петна: 1986, 1989
и 1993. От магнитен клас "бета-гама" са областите 1982 и 1987, а от клас
"бета-делта" е 1990. Потенциал за мощни изригвания (клас M5 и нагоре)
имат 1990 и 1991.
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Слънчевите петна на 28 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 227. По наша груба оценка Волфовото число е около
120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 179.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 февруари, 1 и 2 март) слънчевата
активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвване от
клас M е по 70% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както
и за протонно (СЕЧ) изригване е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 2 март ще бъде около 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на срещата с плазмения облак, изхвърлен от Слънцето на 25
февуари скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята значително
се повиши през последните 24 часа. За кратко тя прехвърли 500 км/с снощи
между 21 и 22ч българско време. Впоследстние се установи в диапазона 400500 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 440-450 км/с.
Векторът на междупланетното магнитно поле през последната нощ се
ориентира за дълго време на юг, което създаде услония за геомагнитна
буря.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена (над 400 км/с). Утре
тя ще остане в този диапазон, поддържана от слаб CH HSS-ефект, причинен
от слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. По- сериозна
тенденция към успокояване ще се прояви на 2 март.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денноощие геомагнитната обстановка беше активна. Вчера
привечер между 17ч и 20ч българско време 3-часовият планетарен Kp- индекс
достигна бал 4 (суббуря). В периода 20-23ч българско време Kp- индексът
нарастна до 6, което съответства на планетарна геомагнитна буря със
средна мощност (бал G1). Около полунощ между 23ч и 2ч българско време
Kp-индексът спадна на 5 (малка планетарна геомагнитна буря). След това
обстановката се успокои. В резултат на геомагнитната активност от тази
нощ над Северна и Средна Европа имаше аврорална активност (северни
полярни сияния -Aurora Borеalis и сияния на средни ширини - Mid Latitude
Aurora) Над България поне докъм полунощ геомагнитната обстановка беше
спокойна. За по-късната част на нощта и сутринта обаче липсват
публикувани онлайн данни от станция Панагюрище.
Радиационната обстановка не само, че не започна да се успокоява, но дори
леко се активизира. В момента потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ)достигна до ниво на умерена радиационна буря (бал
S2).
.......................................................
При умерена радиационна буря (S2) съществуа слаб риск за управляващата и
навигационната апаратура на самолетите, летящи на височини около 8-10 км
над земната повърхност или по-високо. По-голям е рискът за апаратурата на
борда на изкуствените спътници на Земята. Има и слаб радиационен риск за
екипажа на Международната космическа станция.
..........................................................
Днес геомагнитната обстановка ще остане активна до ниво на малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Утре ще бъде между спокойна и смутена, а
на 2 март тя ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 20%, а за малка геомагнитна буря тя е 5%. За 2
март вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 5%.
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Сияние над района на гр.Кил (Германия)
(снимка Даниел Шоке; solarham.net)
Ако няма нови слънчеви протонни изригвания днес и утре радиационната
обстановка ще остане активна (между бал S1 и S2), но с тенденция към
бавно успокояване. На 2 март потокът слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) ще слезе под прага S1 (слаба радиационна буря), но все
още ще бъде над обичайния фон. В случай на нови протонни изригвания
радиационната обстановка ще се активизира допълнително.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-28/11ч00мин (UT: 09h00min)

В ход е планетарна геомагнитна
буря със средна мощност (Kp=6; бал G2)

28 февруари/01ч00мин:

Вчера в 18ч53мин българско време земната магнитосфера се сблъска с облак
слънчево коронално вещество, изхвърлен от Слънцето в резултат от X4.9изригването късно през нощта на 25 февруари. Скоростта на слънчевия вятър
се повиши до 430 км/с. Земното магнитно поле се активизира. В периода
между 17 и 20ч българско време 3-часовият планетарен геомагнитен
Kp-индекс достигна бал 4 (суббуря). Впоследствие между 20ч и 23 часа той
достигна бал Kp=6, т.е. планетарна геомагнитна буря със средна мощност.
Засега геомагнитната обстановка над България остава спокойна. Над
полярните райони на Земята се очаква аврорална активност.
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Нови групи петна. Геомагнитна
днес и утре

27 февруари/13ч15мин:

активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше
изригване със средна мощност вчера около 16ч50мин българско време в
района на групата петна 1982. Няколко (6-7) изригвания от слабия
мощностен клас C имаше от активните области 1981, 1982, 1986 и 1991. Няма
регистрирани нови изхвърляния на коронална маса по посока към Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1.
На слънчевия диск има 10 регистрирани + 3 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1981, 1982, 1984, 1987, 1990, 1991 и 1992, както и две нови групи. В
северното полукълбо са 1986, 1989, 1993 + още една нова група петна. От
магнитен клас "бета-гама" е областта 1989. От своя страна 1990 се разви
до "бета-делта" магнтитна конфигурация. Двете групи петна са
най-значителните потенциални източници на изригвания от среден и мощен
клас (M и X). Останалите групи петна са спокойни.

Слънчевите петна на 27 февруари 2014г (SDO)
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197. По наша груба оценка Волфовото числоF10.7 e

е около 120. Слънчевият радиоиндекс В рамките на 3-дневната прогноза
(27 и 28 февруари и 1 март) слънчевата активност ще бъде между умерена
и висока. Вероятността за изригвване от клас M е по 70% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 180,
а на 1 март- около 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последното
денонощие беше между 300 и 400 км/с. В момента тя е приблизително 350
км/с.
Днес следобяд и утре под влияние на очакваната среща на Земята с облак
коронално вещество, изхвърлен от Слънцето на 25 февруари в резултат на
X4.9- изригването, както и поради CH HSS - ефектслънчева коронална дупка
в геоефективна позиция) скоростта на слънчевия вятър ще се вдигне до
около 600 км/с. На 1 март ще започне тенденция към нейното спадане.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Започналата на 25 февруари радиационна буря продължава. Потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита е около
120-150 пъти над обичайния фон и съответства на слаба радиационна буря
(бал S1).
Геомагнитната обстановка денс ще бъде между спокойна и акитвна ,
включително до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Утре тя ще
бъде между спокойна и активна, а на 1 март ще е между спокойна и смутена.
Днес и утре се очакава аврорална активност на високи ширини. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%, за утре е 30%, а
за 1 март той е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 15%, за утре е 10%, а за 1 март е 5%.
Радиационната буря (бал S1) ще продължи днес и утре докъм обяд. След това
потокът слънчеви протони с висока енергия на геостационарна орбита ще
започне да спада.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-27/13ч15мин (UT: 11h15min)

26 февруари/20ч15мин:

М-клас изригване

Днес в 16ч50мин българско време активната област 1982 генерира изригване
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с мощностен показател 1.2.

Радиационна буря (бал S1).
Условия за геомагнитна активност на 27 и 28
февруари
26 февруари/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. След мощното
X4.9- изригване от предишната нощ еруптивната активност почти стихна,
поне засега. Имаше няколко изригвания от клас C. Най-мощното измежду тях
(C5) стана около 17ч10мин българско време. Облакът от изхвърлена при
X-изригването от предната нощ коронална маса според числения модел на
слънчевия вятър (ENLIL) частично е ориентиран и към Земята. Очаква се
земната магнитосфера да се срещне с него по-късно тази вечер. Други
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята не са регистирани
през последните 24 часа. Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1.0.
На слънчевия диск се виждат 6 регистрирани + 5 нови групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна
1981, 1982, 1987, 1990 + 4 от новите групи петна. В северното полукълбо
са 1986, 1989 + една нова група петна. От магнитен клас "бета-гама" са
групите 1982 и 1987. От последната магнитограма на областта AR1990
става ясно, че тя може да се определи като "бета" (биполярна), но със
слаби признаци за "бета-гама". Градиентът между двете основни полярности
е много голям. Това е била предпоставката за мощното X- изригване от
предната нощ. Тази група има най-голям потенциал за изригвания от класове
M и X.
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Слънчевите петна на 26 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 157. Волфовото число по наша груба оценка е около
110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 174.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 февруари) слънчевата
активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвване от
клас M е по 70% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X, както
и за протонно (СЕЧ)е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 28 февруари ще бъде около 180.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята спадна значиелно и слезе в диапазона 300-400 км/с. В момента тя е
около 350-360 км/с.
Под комбинираното влияние на пристигащият тази вечер в околностите на
Земята облак слънчево коронално вещество и CH HSS-ефект (влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция) скоростта на слънчевия
вятър през следващата нощ (26 срещу 27 февруари ) ще се вдигне до около
600 км/с. Тенденция към спадане на скоростта ще се прояви на 28
февруари.
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Числен модел на слънчевия вятър между
24февруари и 2 март 2014г (SWPC/WSA/ENLIL).
Концентрацията на частиците е показана на
най-горния панел, а скоростта е на
най-долния панел.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
В резултат на рентгеновото слънчево X4.9- изригване от последната нощ и
съпровождащото го протонно изригване потокът на слънчевите протони
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита започна да расте и надхвърли
прага на слаба радиационна буря (S1). Трайно нарастна и потокът на
протоните с енергия в диапазона над 100 MeV. Това означава, че
радиационният фон на височини над 10-12 км наз земната повърхност е леко
завишен. Опасност за гражданската и военната авиация засега обаче няма.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Утре и
на 28 февруари тя ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 15%, а за 28
февруари тя е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес и утре
е по 5%, а за 28 февруари тя е 10%.
Слабата радиационна буря (бал S1) ще продължи днес и най-вероятно и утре.
Устойчива тенденция към спадане на потока слънчеви протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще се прояви на 28 февруари (в случай, че няма
ново слънчево протонно изригване).

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-26/12ч15мин (UT: 10h15min)
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Слаба радиационна буря (бал

S1)
Днес около 14ч българско време потокът слънчеви протони (E=>10MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита достигна и леко надхвърли праговото ниво за
слаба радиационна буря (бал S1).

Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV)
в периода 23-25 февруари 2014г (SWPC/GOES-13)

25 февруари/13ч00мин:

Мощно слънчево изригване

(X4.9)!
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока.
Новоизгряващата на източния край на слънчевия диск група петна 1990
(старата 1967/ още по-старата 1933) генерира продължително и мощно
изригване с магнитуд X4.9 (видео). То достигна своя пик в 02ч49мин
българско време. Регистрирано е разиоизбухване от II тип, съпровождащо
изхвърляне на коронална маса със скорост 1972 км/с. Траекторията на
движение на облака е ориентиран силно на югоизток и е почти сигурно, че
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ще подмине Земята. Регистрирано е и радиоизбухване около честота f=3GHz
(ten-flare). То продължи около час и половина, а неговият пик надхвърли
20-25 пъти среднодневната стойност на слънчевия радиоиндекс F10.7.
(Напомняме, че "ten-flare" радиоизбухванията са потенциално опасни за
работата на всички технически устройства, работещи в гигахерцовата
област- системи за глобално позициониране, радари, цифрова телевизия,
мобилни комуникации и др.). Изригването беше съпроводено и с протонно
изригване, в резултат на което потокът слънчеви протони с висока енергия
(СЕЧ) през последните часове започна да расте.
Новото X- изригване е най-мощно от 2 години насам и трето по мощност в
настоящия 24-ти слънчев цикъл (виж таблицата по-долу).

Вляво- слънчево X4.9- изригване на 25 февруари 2014г
(SDO/AIA); вдясно - свързано с изригването изхвърляне
ва коронална маса (SOHO/LASCO_C3)
10-те най-мощни слънчеви изригвания в
слънчевия цикъл No24 (SC24)
МОЩНОСТЕН
ДАТА
АКТИВНА ОБЛАСТ (AR)
ПОКАЗАТЕЛ
X6.9

2011/08/09

11263

X5.4

2012/03/07

11429

X4.9

2014/02/25

11990

X3.3

2013/11/05

11890

X3.2

2013/05/14

11748

X2.8

2013/05/13

11748

X2.3

2013/10/29

11875

X2.2

2011/02/15

11158

X2.1

2013/10/25

11882
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През последните 24 часа имаше и две M-изригвания с мощностни показатели
M1.2 и M1.3. Техни източници бяха активните области 1990 и 1982. Освен
това двете области генерираха и десетина изригвания от клас C, като
по-активна беше 1990. Нито едно от тези изригвания не е свързано с
изхвърляне на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток в момента е около нивото C1.

Групата петна 1990 на 25 февруари
2014г (SDO/HMI)
На слънчевия диск има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1981, 1982, 1987 и 1990. В
северното полукълбо са групите петна 1986 и 1989. От магнитен клас
"бета-гама" са групите 1982 и 1987. Засега групата 1990 изглежда все още
не се е разкрила изцяло на източния край на слънчевия диск. Затова към
този момент не е много ясно от какъв точно магнитен клас е тя.
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Слънчевите петна на 25 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 205. По наша груба оцена Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 167.
В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 февруари) слънчевата
активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвване от
клас M е по 60% на ден, вероятността за мощно изригване от клас X за утре
и на 27 февруари е по 10% на ден. По наша преценка толкова е и
вероятността за слънчево протонно (СЕЧ) изригване за посочените ден 2 и
3 (26 и 27 февруари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 февруари
ще бъде около 180.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под отслбващо влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция
(CH HSS- ефект) през изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята постепенно спадаше от малко над 500 км/с до 420-430
км/с. В момента тя е 410-420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 февруари) скоростта на слънчевия
вятър ще продължи да спада и ще се установи в "спокойната" зона под 400
км/с. Ново покачване може да се очаква едва късно следобед и вечерта на
27 февруари поради CH HSS- ефект.
ГЕОФИЗИЧНА

АКТИВНОСТ
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Геомагнитната обстановка през изминалото денонощие беше спокойна.
В резултат на рентгеновото слънчево X4.9- изригване от последната нощ и
съпровождащото го протонно изригване потокът на слънчевите протони
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита започна да расте. До този момент
обаче той не е достигнал до прага на слаба радиационна буря (бал S1).
Днес и на 27 февруари геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена , а утре (26 февруари) тя ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре тя е 5%, а
за 27 февруари е 15%. На 27 февруари има и 5% вероятност за малка
геомагнитна буря.
През целия тридневен период (25-27 февруари) има вероятност за
радиационна буря (бал S1 или по-висок).

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-25/13ч00мин (UT: 11h45min)

24 февруари/23ч45мин:

М-клас изригване край източния

лимб
Днес в 13ч20мин българско време в района на старата група петна 1967 край
източния край на слънчевия диск имаше изригване с мощностен показател
M1.2.
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M1.2-изригване край източния край на
слънчевия лимб на 24 февруари 2014г(SDO/AIA)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-24/23ч45мин (UT: 21h45min)

AR11967 се завръща. Планетарно
геомагнитно смущение (суббуря)

24 февруари/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания от слабия мощностен клас C. Техен източник беше
новоизгряващата активна област на източния край на слънчевия диск. Почти
сигурно е , че става въпрос за старата група петна 1967. През последните
24 часа няма регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на
Земята. Рентгеновият поток е около нивото C1.0.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с
номера 1981, 1982, 1987 + новоизгряващата група (старата 1967?). В
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северното полукълбо са групите 1986 и 1989. От магнитен клас "бета-гама"
са 1982 и 1987. Всички регистрирани групи петна са спокойни.

Слънчевите петна на 24 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 185. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 171.
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M е по 50% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
5% за всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре и на 26 февруари ще
бъде около 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощи скоростта на слънчевия вятър в окколностите на
Земята беше предимно в диапазона 450-550 км/с. Тази сравнително висока
скорост е свързана както със затихващото влияние на преминалия край
Земята облак слънчево коронално вещество, така и с продължаващ и в
момента CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция). В момента скоростта на слънчевия вятър е 510-520 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена до около и над 500
км/с. През втория и третия ден на прогнозата (25 и 26 февруари) тя много
бавно ще спада. Очаква се към вечерта на 26 февруари да бъде между 350 и
400 км/с.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие под затихващото влияние на преминалия край
Земята облак слънчево коронално вещество в комбинация с CH HSS- ефект
среднопланетарната геомагнитна обстановка беше смутена. 3-часовият
планетарен Kp- индекс беше равен на 4 (геомагнитна суббуря) в
продължение на 9 часа между 17ч вчера и 2ч тази нощ българско време.
По същото време беше смутена и геомагнитната обстановка над България местният K- индекс в Панагюрище също беше 4.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарта орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 26 февруари ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, а за 26 февруари тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10Me; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-24/12ч00мин (UT: 10h00min)

23 февруари/12ч30мин:

Умерена слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънмечата активност беше умерена. Активна
област, намираща се близо зад източния край на слънчевия диск генерира
изригване със средна мощност (M1.1) тази сутрин около 08ч00мин българско
време. Възможно е това да е старата област AR11967 (1967), която
предстои да се появи на източния лимб през следващите 24-48 часа.
Изригването не е съпроводено с геоефективни съпътстващи явления. През
последните 24 часа имаше и 3-4 изригвания от слабия мощностен клас C.
Най-мощното от тях (C7.7) беше от същата активна област около източния
лимб. Няма регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на
Земята. Слънчевияят рентгенов поток е около нивото C2.
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M1.1- изригване около източния лимб на 23
февруари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1981, 1982, 1984 и 1987.
В северното полукълбо са групите 1986 и новоизгрялата на изток 1989. От
магнитен клас
Боулдърското число е 179. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 163. "бета-гама" са групите

1982 и 1987. Всички групи петна откъм видимата от Земята страна
на Слънцето са спокойни или слабо активни.
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Слънчевите петна на 23 февруари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M е по 50% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
5% за всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре и на 25 февруари ще
бъде около 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята се колебаеше в диапазона 400- 500 км/с. Тази относително висока
стойност е резултат от затихващото влияние на преминалите покрай Земята
през последните 24-48 часа облаци слънчево коронално вещество. В момента
скоростта на слънчевия вятър е 460-470 км/с.
Според данните от последния числен модел на слънчевия вятър (ENLIL) от 0ч
българско време тази нощ, днес, утре и на 25 февруари скоростта плавно
ще спада, слизайки към края на 3-тия ден (25 февруари) до стойности в
диапазона 300-350 км/с. Спадът на скоростта ще се забавя поради слаб CH
HSS- ефект.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последното
денонощие. Смутени и активни условия имаше само над отделни райони на
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Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарта орбита беше около обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес според Центъра за прогнози на косммическото време в Боулдър е
35%(според нас тази стойност е силно завишена), а за утре и 25 февруари
тя е по 10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 20% (отново според нас завишена вероятност), а за утре
и на 25 февруари тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10Me; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-23/12ч30мин (UT: 10h30min)

Избухване на протуберанс + изхвърляне на
коронална маса
Днес следобяд около югозападния край на слънчевия диск избухна
протуберанс. Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса.
Движението на плазмения облак изглежда насочено силно на югозапад и едва
ли ще засегне Земята. (видео).

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-22/18ч45мин (UT: 16h45min)

Слабо активизиране на земната
магнитосфера. Планетарна геомагнитна суббуря

22 февруари/13ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания от слабия клас C. Всички те бяха в диапазона C1.5-C2.0. Техни
източници бяха областите 1976 (вече залязла), 1977 + една нова активна
област, изгряваща на източния лимб, малко по на север от екватора. Няма
регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1.
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1977,
1981, 1982, 1984, 1987 + едната от новите групи петна, която засега няма
номер. В северното полукълбо е групата 1986. Там е и другата нова група,
която обаче е на самия западен лимб и през следващите 24 часа ще залезе.
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Най-голяма по площ и брой петна е групата 1982. Тя е от магнитен клас

"бета-гама" и има потенциал за изригвания както от клас M, така
и в много по-малка степен от клас X. Групата петна 1981 се
разрастна допълнътилно в опашната си част. Това е предпоставка
за взаимодействие между магнитните полета на областите 1981 и
1982, а оттам и по-голяма неустойчивост в целия район 1981-1982.
Според нас увеличава се вероятността за по-мощно изригване през
следващите 72 часа от споменатия район.

Районът на активните области AR11981-AR11982
на 22 февруари 2014г
Боулдърското число е 152. По наша груба оценка Волфовото числоF10.7 е
155. е около 100. Слънчевият радиоиндекс
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Слънчевите петна на 22 февруари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M за днес е 40%, а за утре и 24 февруари тя е по 50% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите
дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 за утре е 165, а на 24 февруари ще бъде около 170.
Очакваното покачване на слънчевата активност за утре и 24 февруари е
свързано с приближаването до източния лимб на старата активна област
AR11967 (1967). Според изображенията от сондата STEREO-Behind през
последното денонощие тя беше източник на мошно изригване и изхвърляне на
коронална маса.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята остана сравнително висока, варирайки между 400 и 500 км/с. Късно
през нощта българско земната магнитосфера претърпя очакван сблъсък с
плазмен облак, изхвърлен от Слънцето през нощта на 19 срещу 20 февруари.
Регистирано бе покачване на скоростта на слънчевия вятър до около 480 км
/с. В продължение на близо един час се наблюдаваха големи флуктуации, но
впоследстние скоростта се стабилизира на ниво 440-450 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 420 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 февруари) скоростта на слънчевия
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вятър ще остане около и над 400 км/с. Това сравнително високо ниво ще се
поддържа от следващите два облака слънчево коронално вещество, които се
очаква да достигнат Земята през следващата нощ (22 срещу 23 февруари).
Тогава скоростта според числения модел ENLIL ще достигне 600-650 км/с.
На 24 февруари се очаква и влияние от слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
В резултат от снощната среща на Земята със слънчев плазмен облак
среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
смутена. 3-часовият планетарен Kp- индекс беше 4 (суббуря) между 2 и 5ч
сутринта българско време. Над България геомагнитната обстановка остана
спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарта орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане смутена, утре тя ще бъде между
спокойна и активна, а на 24 февруари - между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за утре и 10%
за 24 февруари. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за утре е 20%, а за мощна буря тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10Me; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-22/13ч30мин (UT: 11h30min)

Слаба геомагнитна буря над
България вчера. Условия за геомагнитна
активност през периода 21-23 февруари

21 февруари/13ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 3-4
слаби изригвания в диапазона C1-C2. Към Земята се движат три облака
слънчево коронално вещество. Единият от тях е свързан с вчерашното
M3-изригване. Според последния публикуван анализ на Центъра за прогнози
на космиеското време в Боулдър той все пак частично ще засегне земната
магнитосфера и това ще стане през нощта на 22 срещу 23 февруари. Друг
слънчев плазмен облак, който също бе изхвърлен от Слънцето вчера сутринта
в резултат на C3- изригване, в момента също се движи към Земята. Очаква
се и той да достигне до нашата планета през нощта на 22 срещу 23
февруари. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B8-B9.
На слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. Преобладава
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петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1976 (залязваща),
1977, 1981, 1982 и 1984. Групите петна 1985 и 1986 са на север от
екватора. Групата 1982 е от магнитен клас "бета-гама". През последното
денононщие известен растеж се наблюдава в групата петна 1981. Като цяло
всички групи петна са спокойни или слабо активни.

Слънчевите петна на 21 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 140. По наша груба оценка Волфовото число е около
85-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 156.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M за днес е 35%, а за утре и 23 февруари тя е по 40% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите
дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 за утре е 160, а на 22 февруари ще бъде около 165.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше предимно в диапазона 500- 550 км/с. В момента тя е около 530
км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 февруари) скоростта на слънчевия
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вятър ще остане около и над 500 км/с. Предпоставка за поддържането на
сравнително високата скорост са трите слънчеви плазмени облака, които се
очаква да дстигнат до Земята днес и през по-следващата нощ (на 22 срещу
23 февруари).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие имаше планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (бал G2). 3-часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 6 между 5
и 14ч българско време, а през следващите три часа балът беше 5. В
полярните райони на Земята геомагнитната активност достигна дори до ниво
на сериозна буря (K=8). Над България имаше малка геомагнитна буря.
Местният K-индекс в Панагюрище беше равен на 5 в периода между 11 и 17
часа българско време.
Вчера рано следобяд потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV;
СЕЧ) на геостационарна орбита слезе под прага на слаба радиационна буря
(бал S1). И в момента той е леко завишен, но вече близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка геомагнитна
буря (бал G1). Утре и на 23 февруари тя ще бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за днес и по
30% за утре и 23 февруари. Вероятността за малка геомагнитна буля на
средни ширини за днес е 20%, а за утре и на 23 февруари тя е по 10%.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита през днешния ден ще бъде леко завишен спрямо фона,
а утре и на 23 февруари ще се установи близо до обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-21/13ч15мин (UT: 11h15min)

20 февруари/14ч00мин:

Бурно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Преди около
три часа, в 10ч българско време групата петна 1976 изненада абсолютно
всички, генерирайки доста продължително изригване със средна мощност
(M3.0). То беше съпроводено с "пълен комплект" съпътстващи явлениярадиоизбухване от II тип + изхвърляне на коронална маса, радиоизбухване в
ниската гигахерцова област около честота f=3GHz ("ten-flare") и протонно
изригване. Изхвърленият облак коронална маса е насочен предимно на запад,
но изглежда, че има и компонента, която е ориентирана към Земята.
Началната скорост на облака е определена на 844 км/с. През последните 24
часа групата петна 1982 беше източник и на 4-5 изригвания от слабия
мощностен клас C. Някои от тях са свърани с изхвърляния на коронална
маса, чийто траектории също частично са ориентирани към Земята.Вчера,
около 15ч българско време в северното полукълбо избухна протуберанс.
Изхвърлената коронална маса се движи встрани от посоката към Земята.
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Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото C1.

M3.0- изригване от активната област
AR11976 (1976) на 20 февруари 2014г
(SDO; solarham.net)
На слънчевия диск има 5 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо, където са всички регистрирани групи
петна: (1976 1977, 1981 , 1982 и 1984). В северното полукълбо са двете
нови групи петна, които засега нямат номера. Групата петна 1982 е от
магнитен клас
Боулдърското число е 123. По наша груба оценка Волфовото число е около
75-80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 153. "бета-гама". Тя е
най-сериозният потенциален източник на изригвания със средна мощност
(клас M). Досега обаче се проявява само с C-клас изригвания.
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Слънчевите петна на 20 февруари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M за утре е 35%, а за 22 февруари тя е 40%. Вероятността за мощно
изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите дни, а за протонно
(СЕЧ) изригване за утре и на 22 февруари е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 за утре е 165, а на 22 февруари ще бъде около 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Днес, рано призори около 5ч30мин българско време до Земята достигна облак
слънчево коронално вещество. Това стана значително по-рано от очаквания
момент. Скоростта на слънчевия вятър се вдигна за кратко над 700 км/с.
След това тя започна плавно да спада и в момента е около 560 км/с.
Векторът на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята е
ориентиран силно на юг (знак "-"). В комбинация със доста високата
скорост на слънчевия вятър това е предпоставка за възникналата и
продължаваща вече повече от 6 часа геомагнитна буря.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане сравнително висока
(над 500 км/с) поради продължаващите ефекти от достигналия призори до
Земята облак слънчево коронално вещество. Към това утре сутринта ще се
добави и приносът на нов слънчев плазмен облак, който беше изхвърлен от
Слънцето на 18 февруари. Скоростта на слънчевия вятър ще започне да
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на 22 февруари да бъде в спокойния

Числен модел на слънчевия вятър за периода
18-25 февруари 2014г. Концентрацията на
частиците и скоростта в околността на Земята
са показани съотнетно на първия и четвъртия
панели отгоре надолу. (SWPC/WSA-Enlil)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие гемагнитната буря със средна мощност (Kp=6;
бал G2) се възобнови. Това стана в резултат от срещата на Земята с
новия слънчев плазмен облаци от тази сутрин. 3-часовият планетарен Kpиндекс отново достигна бал и засега поддържа тази стойност. Мощна
аврорална активност имаше над полярните райони на Земята, която
продъължава и в момента. Над България геомагнитната обстановка беше
смутена . За четвърти път през последните 48 часа местният K-индекс в
Панагюрище достигна бал 4 между 6 и 9ч тази сутрин.
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Карта на северния полярен овал по
спътникови данни по обяд на 20 февруари
2014г. В района на Северна Америка и
Руският Далечен изток има мощна аврорална
активност (северни сияния -Aurora Borealis)
-червената зона (POES)
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Сияние над провинция Британска Колумбия (Канада)
(снимка- Кевин Шермън; solarham.net )
Поради протонното изригване от тази сутрин потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита достигна и
надмина прага на слаба радиационна буря (бал S1). В момента той е завишен
около 100-150 пъти над обичайния фон.
Все още няма актуален бюлетин от Центъра за прогнози на космическото
време в Боулдър. С оглед на ситуацията в момента обаче можем да считаме,
че днес и утре геомагнитната обстановка ще остане активна, включително на
ниво геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6). Основание за това е
очакването, че скоростта на слънчевия вятър ше остане над 500 км/с през
следващото денонощие. На 22 февруари геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ВНИМАНИЕ!Геомагнитната буря със слаба мощност (Kp=5) е природно явление,
което оказва значително влияние върху околната среда на Земята и
технологичната инфраструктура
в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за различни
технологични аварии и смущения в работата на апаратурата на изкуствените
спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на индивидуално и
масово агресивно поведение, както и вероятността за пътно-транспортни
произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и употреба на
лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите
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.................................................
Днес радиационната обстановка ще остане активна - около и над прага на
слаба радиационна буря. За утре се очаква потокът на слъневи протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарнна орбита да започне да
спада и постепенно радиационната обстановка на 21 и 22 февруари да се
успокои.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-20/14ч00мин (UT: 12h30min)

Изненада! "Изпуснат от
контрол" облак слънчево коронално вещество е
ударил Земята... Геомагнитна буря със средна
мощност
19 февруари/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 8-10
изригвания от слабия клас C. По две изригвания имаше от групите петна
1974 и 1976. Източник на останалите беше групата 1982. Към Земята се
движи облак коронално вешество, изхвърлен от Слънцето на 17 февруари
сутринта в резултат от избухването на протубернс. Един пропуснат от
наблюдателите облак слънчево коронално вещество се сблъска най-неочаквано
със земната магнитосфера днес призори българско време със скорост около
500 км/с. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B8.
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна + една нова, но
залязваща група в северното полукълбо. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са всички регистрирани групи петна: 1976, 1977,
1981, 1982 и 1984. От магнитен клас "бета-гама" са групите 1977 и 1982.
Първата от тях обаче е в процес на бързо отслабване през последните 24
часа.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

118 of 498

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

Слънчевите петна на 19 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 134. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 153.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M за днес e 45%, за утре е 35%, а за 21 февруари тя е 40%.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите
дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 21 февруари ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През вчерашният ден скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята
непрекъснато се променяше, но предимно в границите около и малко над 400
км/с. Внезапната среща с пропуснатият през предните дни облак изхвърлена
слънчева коронална маса доведе до бързо и неочаквано нарастване на
скоростта почти до 500 км/с. Това стана днес призори българско време
около 5ч сутринта. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително
440 км/с.
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Параметри на слънчевия вятър в района на Земята
около 5ч българско време тази сутрин по данни от
спътника ACE. Концентрацията на частиците и скоростта
са показани на първия и четвъртия панел отгоре надолу
(ACE; solarham.net)
Скоростта на слънчевия вятър днес и утре ще остане в диапазона 400- 450
км/с, но с тенденция към плавен спад. На 21 февруари се очаква тя отново
да нарастне в резултат от срещата на Земята със следващия облак коронално
вещество, изхвърлено от Слънцето на 17 февруари в резултат от
избухването на протуберанс.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През тази нощ планетарната геомагнитна обстановка достигна до ниво на
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал G2) между 6 и 12ч
българско време. Над полярните райони на Земята геомагнитната активност
достигна в някои станции до нива на сериозна буря. Местният K- индекс в
Анкоридж (Аляска) беше с бал 8 между 6 и 9ч тази сутрин българско време.
Над България геомагнитната обстановка беше смутена. Местният K-индекс в
Панагюрище на два пъти през последните 24 часа достигна бал 4. Първият
път това стана между 21 и 24ч снощи, а вторият път между 6 и 12ч днес
преди обяд. През следващите часове очакваме съобщения да аврорална
активност, включително и снимки на полярни сияния.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита беше малко над обичайния фон, но далеч под прага за
радиационна буря (бал S1). Причината за това покачване е най-вероятно
свързана със слаба протонна ерупция, съпътстваща едно от вчерашните Cизригвания.
Днес геомагнитната обстановка ще остане активна и най-верояятно условията
за геомагнитна буря ще се запазят поне през следващите няколко часа. Утре
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна. Ново
активизиране на земното магнитно поле се очаква сутринта на 21
февруари. В момента няма актуален бюлетин от Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър, в който да е отчетена внезапната промяна на
обстановката в околоземния космос рано тази сутрин.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ВНИМАНИЕ!Геомагнитната буря със слаба мощност (Kp=5) е природно явление,
което оказва значително влияние върху околната среда на Земята и
технологичната инфраструктура
в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за различни
технологични аварии и смущения в работата на апаратурата на изкуствените
спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на индивидуално и
масово агресивно поведение, както и вероятността за пътно-транспортни
произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и употреба на
лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите

.................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около или малко над обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-19/12ч30мин (UT: 10h30min)

Облак слънчева коронална маса
ще достигне до Земята призори на 21 февруари

19 февруари/01ч00мин:

Според актуализирания числен модел на слънчевия вятър (ENLIL)
изхвърленият в понеделник (17 февруари) сутринта в резултат от ерупцията
на протуберанс облак слънчево коронално вещество ще достигне Земята
сутринта на 21 февруари (петък).
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Числен модел на слънчевия вятър за периода
16-24 февруари 2014г. Концентрацията на
частиците и скоростта в околността на Земята
са показани съотнетно на първия и четвъртия
панели отгоре надолу. (SWPC/WSA-Enlil)

Векторът на междупланетното магнитно поле в околността на Земята е
ориентиран на юг ("-") вече от няколко часа. Това създаде условия за
активизиране на земното магнитно поле. Среднопланетарният K- индекс беше
равен на 3 в интервала от 21 до 24ч българско време тази вечер. В
някои райони на Земята обаче, включително и над България местните
K-индекси достигнаха бал 4, съответстващ на смутена геомагнитна
обстановка (суббуря).

Сравнително спокойно
време"

18 февруари/10ч30мин:

"космическо
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 7-8
изригвания от клас C. Две от тях бяха с източник областта AR11977(1977),
едно от AR11976 (1976), а останалите от района на двете нови области
AR11981 и AR11982 на източния край на слънчевия диск. Вчера сутринта
близо до югоизточия лимб е избухнал протуберанс (видео). Той е бил
съпроводен с радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална маса.
Движението на плазмения облак е ориентирано на югоизток и едно
евентуално взаимодействие със земната магнитосфера би било слабо.
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Слънчевият рентгенов поток е около нивото B9.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Всички те са в южното полукълбо.
Групата 1974 (магнитен клас "бета-гама-делта") вече е на западния лимб и
ще залезе в течение на следващите 24 часа. 1978 и 1980 са стабилни и
спокойни. Групата 1977 (магнитен клас "бета-гама") е все още в
геоефективна позиция и представлява потенциален източник за изригвания
от среден мощностен клас M. Групите 1981 и 1982 са на източния
слънчев лимб. Те са от магнитен клас "бета". Засега този район е източник
само на слаби изригвания от клас C.

Слънчевите петна на 18 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 101. По наша груба оценка Волфовото число е около
70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 153.
Днес слънчевата активност се очаква да бъде умерена, а утре (19
февруари) и на 20 февруари тя ще бъде между ниска и умерена. Вероятността
за изригвания от клас M e 60% за днес, 45% за утре и 35% за 20 февруари.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите дни, а за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20
февруари ще бъде около 135. Спадането на слънчевата активност в рамките на
3-дневната прогноза е свързано със залеза на активната област AR11974 (1974) зад
западния край на слънчевия диск през следващите 24 часа.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в диапазона 340-450 км/с. В момента тя е 400- 410 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 февруари) тя плавно ще
и ще бъде около 350 км/с през третия ден (20 февруари).

спада

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 февруари) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-18/10ч30мин (UT: 08h30min)

17 февруари/10ч15мин:

Геомагнитната обстановка се

успокоява
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Единственото
изригване със средна мощност (M1.1) стана вчера около 11ч25мин българско
време. То беше от импулсен тип. Изригването бе съпроводено от слабо
комплексно радиоизбухване в целия диапазон между 200MHz и 15GHz, както и
от изхвърляне на коронална маса с ниска скорост - около 425км/с. В
момента се прави анализ относно неговата геоефективност. Имаше и 8-10
изригвания от слабия мощностен клас C. Те бяха съсредоточени около двете
групи петна 1974 и 1977.
На слънчевия диск има 4 регистрирани + 1 нова групи петна.
Петнообразуването е изцяло в южното полукълбо. Регистрираните групи са с
номера 1974, 1976, 1977 и 1980. От магнитен клас "бета-гама-делта" е
групата 1974, а от клас "бета-гама" е 1977. И двете групи през последното
денонощие са сравнително устойчиви по площ и брой петна. Другите групи
петна са спокойни.
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Слънчевите петна на 17 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 137. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 151.
Днес слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена, а утре и на 19
февруари ще бъде ниска. Вероятността за изригвания от клас M е по 60% за
днес . За утре тя е 45%. За 18 февруари вероятността за M- изригване е
35%. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% за всеки един от
трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 145, а на 19 февруари ще слезе до
135. Спадането на слънчената активност в рамките на 3-дневната прогноза е
свързано със залеза на активната област AR11974 (1974) зад западния край
на слънчевия диск.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята варираше около и малко над 400 км/с. В момента тя е приблизително
400 км/с.
Общата тенденция в рамките на 3-дневната прогноза (17-19 февруари) е
скоростта на слънчевия вятър да спада плавно и към третия ден (19
февруари) да се установи около 350 км/с.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
3-часовият Kp- индекс достигна бал 4, съответстващо на планетарна
суббуря, вчера вечерта между 18 и 24 часа българско време. Между 21 и
24ч местният K-индекс в Панагюрище също достигна бал 4.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 19 февруари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 19 февруари тя е по 5% на
ден. За днес има и 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-17/10ч15мин (UT: 08h15min)

M1.1 - изригване от активната
област AR11977 (1977)
16 февруари/18ч45мин:

Групата петна 1977 генерира днес в 11ч20мин импулсно изригване с
мощностeн показател M1.1.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-16/18ч45мин (UT: 16h45min)
16 февруари/11ч30мин:

Слаба геомагнитна буря

(Kp=5;

бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 8-10
изригвания от слабия мощностен клас C. Основен техен източник беше
групата петна 1974. Две изригвания станаха в района на групата петна
1973, а като източник на едно изригване е идентифицирана факелната област
1979 в северното полукълбо. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B8.
На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Всички те (1974, 1976, 1977 и
1980) са в южното полукълбо. Групата петна 1974 е от магнитен клас "бетагама-делта", а 1977 е от клас "бета-гама". 1974 остава главен източник на
петнообразуване и еруптивна активност. Тя обаче започна да губи площ и
брой петна, а изглежда и позагуби част от потенциала си за M- изригвания.
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Слънчевите петна на 16 февруари 2014г
Боулдърското число е 135. По наша груба озенка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 160.
Днес и утре (16 и 17 февруари) слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена, а на 18 февруари ще бъде по-скоро ниска. Вероятността за
изригвания от клас M е по 60% за днес и утре. На 18 февруари
вероятността за M- изригване е 45%. Вероятността за мощно изригване от
клас X е по 5% за всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 февруари ще е
около 155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се повиши вчера
следобяд достигайки около 490 км/с. Това стана в резултат от срещата на
Земята с последния от серията слънчеви плазмени облаци, който беше
изхвърлен от Слънцето сутинта на 12 февруари. (Както съобщихме вчера
срещата с първите три слънчеви плазмени облака не се състоя). След това
скоростта спадна в интервала между 400- 460 км/с. В момента тя е около
380-390 км/с.
Знакът на междупланетното магнитно поле беше ориентиран предимно на север
(+) през последните 24 часа. Снощи около и след полунощ той се ориентира
за известно време на юг (-).
Снощи около полунощ динамичното налягане на слънчевия вятър достигна
макар и за кратко до рекордно високи нива за настоящия 24-ти слънчев
цикъл - около и над 10 нанопаскала.
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Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане леко завишена (около и малко
над 400 км/с) в резултат на затихващо влияние на отминаващия облак от
слънчево коронално вещество + в комбинация със слаб CH HSS- ефект
(влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция). Утре и на
18 февруари скоростта на слънчевия вятър ще спадне в диапазона на
спокойните нива (под 400 км/с).

Налягане на слънчевия вятър в околностите на
Земята (дясната диаграма) около 0ч33мин
българско време на 16 февруари 2014г

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира и
достигна ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Това
стана тази нощ в интервала 0ч- 6ч българско време. Над България по
същото време геомагнитната обстановка беше смутена (суббуря). След това
настъпи успокояване.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане активна, утре ще е между спокойна
и смутена, а на 18 февруари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 15%, а за 18 февруари е 5%.
Вероятността за малка геомагнитна буля за утре на средни ширини е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-16/11ч30мин (UT: 09h30min)
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с облак

Днес рано следобяд около 14ч30мин българско време земната магнитосфера се
сблъска с един от изхвърлените от Слънцето в предните дни облаци от
слънчева коронална маса. Най-вероятно това е облакът, изхвърлен в
резултат от M2 -изригването рано сутринта на 12 февруари. Динамичният
ефект обаче изглежда слаб. Планетарният Kp-индекс достигна бал 3 в
интервала 15-18ч българско време,т.е. не е достигнато ниво на геомагнитна
суббуря. Толкова е и местният K- индекс в Панагюрище. Скоростта на
слънчевия вятър първоначално достигна за много кратко време стойност от
500 км/с, след което започна плавно да спада. В момента тя е около 430
км/с. Ще има допълнение към този бюлетин през следващите часове в случай,
че има интересни събития.

Параметри на слънчевия вятър в околностите
на Земята, измерени от спътника ACE в иинтервала
13ч-19ч българско време на 15 февруари. Плътността,
скоростта и температурата на слънчевия вятър са
показани на най-долните три панела (NOAA/ACE)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-15/19ч15мин (UT: 17h15min)
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Земята се размина с
геомагнитната буря?!...
15 февруари/13ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Активната
област AR11974 (1974) беше източник на три изригвания със средна
мощност (клас M). Те станаха следобяд бъългарско време, съответно около
14ч35мин ,15ч30мин и 18ч30мин. Мощностните им показатели бяха M1.5 и M1.1
и M1.0. Последното от тях е било съпроводено и от слабо радиоизбухване в
гигахерцовата област ("ten flare"). Групата петна 1974 беше източник и на
7-8 изригвания от мощностен клас C. Няма данни за нови значителни
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток през последните часове слезе да пръв път от много време насам в
B-диапазона и в момента е около нивото B8.
Вчера, около 10ч30мин българско време в района на областта 1967, намираща
се на невидимата от Земята страна на Слънцето имаше изригване, найвероятно с голяма мощност (M5 или нагоре). Явлението е било съпроводено с
ярко изхвърляне на коронална маса. То, разбира се, не е геоефективно.
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Мощно изригване в района на активната област
AR11967 (1967) на 14 февруари 2014г
(STEREO-Ahead)
На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1974, 1976, 1977 и 1980.
В северното полукълбо е само малката група 1973. Групата 1980 всъщност е
източната
("опашната") част на групата 1976. Тя се отдели като самостоятелна
активна област. Групата петна 1974 (магнитен клас "бета-гама-делта")
продължи плавно да нараства по площ и вече е около 1000 милионни части от
слънчевия диск. Тя е практически единственият източник на еруптивна
активност на видимата откъм Земята страна на Слънцето. Останалите групи
петна са спокойни.
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Групата петна 1967 на 15 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 196. По наша груба оценка Волфовото число е около
100-110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 166.

Слънчевите петна на 15 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 февруари) слънчевата
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активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от клас M
е по 75% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 15% за
всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 февруари ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Противно на прогнозите скоростта на слъънчевия вятър в околностите на
Земята през последното денонощие ОСТАНА НИСКА. Тя беше в диапазона
320-380 км/с. В момента тя е около 360 км/с. Най-вероятно слънчевите
плазмени облаци, които очаквахме да достигнат до Земята през тази нощ са
се разсеяли в междупланетното пространство по трасето "Слънце-Земя". (За
кой ли път това вече се случва през този 24-ти цикъл и особено от средата
на 2012г насам?!.. Това обаче е предмет на специален коментар).
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър скоростта на
слънчевия вятър днес трябва да нарастне до около 500 км/с, тъй като (все
още) се очаква, че Земята ще се срещне с изхвърлените на 11 и 12 февруари
облаци слънчево коронално вещество. След това тя ще започне плавно да
спада, слизайки под 400 км/с на 17 февруари. По наше мнение обаче , това
вече е малко вероятно и скоростта на слънчевия вятър ще остане под 400
км/с за целия период на 3-дневната прогноза (15-17 февруари).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър днес
геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и мощна геомагнитна буря,
утре - между смутена и активна, а на 17 февруари - между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
35%, за утре е 40%, а за 17 февруари е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буля за днес е 40%, за утре е 20%, а да 17 февруари е 5%.
Вероятността за мощна геомагнитна буря за днес е 20%, а за утре е 5%.
По наше мнение и през трите дни на прогнозата (15-17 февруари)
геомагнитната обстановка ще остане спокойна, а вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-15/13ч30мин (UT: 11h30min)

14 февруари/18ч30мин:

Още две M-изригвания от
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областта 1974
Днес следобяд активната област 1974 генерира две нови изригвания от клас
M. Първото (M1.4) стана около 14ч35мин -14ч40мин българско време, а
второто (M1.1) близо час по-късно - в 15ч30мин.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-14/18ч30мин (UT: 16h30min)

Умерена слънчева активност.
Геомагнитна буря довечера и утре (15 февруари)

14 февруари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денононщие слънчевата активност беше умерена. Активната
област AR11974 (1974) стана източник на две изригвания със средна
мощност (клас M). Първото беше вчера следобяд около 17ч45мин с магнитуд
M1.4. Второто изригване стана късно през нощта в 4ч40мин българско време.
Неговият магнитуд беше M2.3. Групата петна 1974 беше източник и на 12-15
изригванияя от клас C. Дали и колко от споменатите изригвания са
свързани с геоефективни изхвърляния на коронална маса ще бъде уточнено
днес по-късно. Към Земята в момента се движат четири облака от слънчево
коронално вещество. Първите два се движат близо един след друг и ще
достигнат Земята днес привечер или вечерта, третият - утре призори, а
четвъртият на 16-ти февруари. Той е свързан с M2-изригването късно
следобяд на 12 февруари. Слънчевият рентгенов поток в момента е около
C1-C1.5.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ и брой групи преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна с номера
1971, 1974, 1976 и 1978. В северното полукълбо са групите 1973 и 1978.
Групата петна 1974 запазва своя магнитен клас "бета-гама-делта". Тя
беше практически единственият източник на еруптивна активност през
последното денонощие. Групите 1976 и 1977 са от магнитен клас "бетагама", но засега остават напълно спокойни. Останалите групи петна също са
спокойни.
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Слънчевите петна на 14 февруари 2014г
Боулдърското число е 157. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 167.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от клас M
е по 60% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10% за
всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 165, а на 16 февруари ще
е 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона
между 320 и 400 км/с. В момента тя е около 330-340 км/с.
Очаква се днес привечер скоростта на слънчевия вятър бързо да нарастне в
резултат от срещата на Земята с изхвърлените от Слънцето на 11 и 12
февруари облаци коронално вешество. Утре сутринта тя ще бъде около 550
км/с. След кратък и незначителен спад скоростта на слънчевия вятър отново
малко ще нарастне на 16 февруари поради срещата на Земята с плазменият
облак, изхвърлен от Слънцето в резултат на M2- изригването привечер на 12
февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.Потокът
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слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1 ). Утре тя ще бъде между смутена и мощна геомагнитна
буря (Kp=7; бал G3). На 16 февруари геомагнитната обстановка ще бъде
между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и на 16 февруари е 40%. За утре тя е 35%. Вероятността за
слаба геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е 40%, а
за 16 февруари е 20%. Вероятността за мощна геомагнитна буря на средни
ширини за днес и на 16 февруари е 5%, а за утре е 10%.

...............................................................
ВНИМАНИЕ!Геомагнитната буря със слаба мощност (Kp=5) е природно
явление, което оказва значително влияние върху околната среда на Земята и
технологичната инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже
причина за различни технологични аварии, смущения в работата на
апаратурата на изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността
за прояви на индивидуално и масово агресивно поведение, както и
вероятността за пътно-транспортни произшествия. Зачестяват случаите на
безпокойство, безсъние и употреба на лекарства с успокоително и
психотропно действие. Увеличава се вероятността за инфаркти и инсулти на
високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.

................................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-14/12ч30мин (UT: 10h30min)

13 февруари/18ч15мин:

Ново M-изригване

Около 17ч45мин българско време в района на групата петна 1974 имаше ново
изригване със средна мощност. Неговият показател е M1.4.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-13/18ч15мин (UT: 16h15min)
13 февруари/12ч15мин:

Висока слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През последното денононщие слънчевата активност беше висока. Активната
област AR11974 (1974) беше източник на 5 изригвания със средна мощност
(клас M). Първото от тях (M2.1) достигна максимум около 17ч45мин, второто
(M1.8)- в 03ч32мин, третото (M1.0)- в 04ч30мин, четвъртото (M1.7)- в
07ч50мин българско време. Петото изригване стана около 10ч сутринта, а
неговата мощност е M1.0. Засега няма информация за съпътстващи явления.
През последните 24 часа има и няколко (5-6) изригвания от слабия
мощностен клас C. Техен източник също е групата петна 1974. Засега е
сигурно, че към Земята се движат три облака изхвърлена коронална маса от
вчера сутринта и от по -предния ден (11 февруари). Те ще пристигнат
между вечерта на 14-ти и сутринта на 15-ти февруари. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото C2.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са 4 групи петна (1971, 1974, 1976 и 1977). В
северното полукълбо са групите 1973 и 1978. Регистрираната вчера група
петна 1979 в северното полукърбо днес не се вижда. Групата петна 1974 е
от магнитен клас "бета-гама-делта". Тя е основният център на активност
през последните 24- 48 часа. 1974 е източник на голям брой изригвания със
средна мощност, но до този момент не показва, че ще генерира мощно
изригване (M5 или повече). Групата 1976 е от магнитен клас "бета-гама" и
засега изобщо не дава признаци на някаква еруптивна активност. Другите
групи петна са още по- невзрачни.

Слънчевите петна на 13 февруари 2014г
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Боулдърското число е 187. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 158.
В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от клас M
е по 60% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10% за
всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 февруари ще бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последното
денонощие най-после спадна под 400 км/с. В момента е около 380 км/с.
Днес и утре до обяд скоростта на слънчевия вятър ще остане в "спокойния"
диапазон около и под 400 км/с. Утре (14 февруари) късно следобяд и
привечер тя бързо ще нарастне, в предвид на очакваната среща с
изхвърлените на 11 и 12 февруари облаци слънчево коронална вещество.
През нощта на 14 срещу 15 февруари скоростта на слънчевия вятър ще
достигне и надхвърли 500 км/с. Плавен спад на скоростта се очаква
следобяд на 15 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре до обяд геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре
привечер тя ще се активизира, включително до ниво на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1). На 15 февруари геомагнитната обстанвока
ще бъде между смутена и мощна геомагнитна буря (Kp=7, бал G3).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е както следва:
днес тя е 5%, за утре е 40%, а за 15 февруари тя е 35%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е около и под 1% за днес, 15% за
утре и 40% за 15 февруари. Вероятността за мощна геомагнитна буря на
средни ширини е 5% за утре и 20% за 15 февруари.

...............................................................
ВНИМАНИЕ!Геомагнитната буря със слаба мощност (Kp=5) е природно
явление, което оказва значително влияние върху околната среда на Земята и
технологичната инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже
причина за различни технологични аварии, смущения в работата на
апаратурата на изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността
за прояви на индивидуално и масово агресивно поведение, както и
вероятността за пътно-транспортни произшествия. Зачестяват случаите на
безпокойство, безсъние и употреба на лекарства с успокоително и
психотропно действие. Увеличава се вероятността за инфаркти и инсулти на
високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.
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................................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-13/13ч00мин (UT: 11h00min)

M2.1- изригване. Актуализиран
модел на слънчевия вятър

12 февруари/20ч45мин:

Ново изригване с мощностен показател M2.1 имаше днес привечер около
17ч45мин българско време. Източникът е отново областта 1974. Все още няма
публикувани следобедни изображения от коронографите на спътника SOHO и
сондите STEREO-A и B за да се проследи за евентуално изхвърляне на
коронална маса. С двете M-изригвания (M3.7 и M2.3)от днес призори е
свързано изхвърляне на коронална маса (CME). То е частимно ориентирано
към Земята. Според актуализирания числен модел на слънчения вятър (ENLIL)
плазменият облак е достигне Земята сутринта на 15 февруари. Преди това
обаче (около 21-22часа българско време на 14 февруари) Земята ше срещне
междупланетен плазмен облак, който ще е смесен резултат от три
изхвърляния на коронална маса от 11 февруари сутринта. Очаква се сутринта
на 15 февруари скоростта на слънчевия вятър да достигне и надхвърли
550км/с. В резултат на това през нощта на 14 срещу 15 февруари земната
магнитосфера ще се активизира. Очаква се и аврорална активност (полярни
сияния).
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Актуализиран числен модел на слънчевия вятър
за периода 10-16 февруари 2014г С червени
стрелки вдясно са показани плъътността и
скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята на 14 февруари 2014г около 22ч българско
време (SWPC/ENLIL)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-12/20ч45мин (UT: 18h45min)

Нови изригвания със средна
мощност. Най-малко три слънчеви плазмени
облака се движат към Земята
12 февруари/13ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денононщие слънчевата активност беше умерена. Активната
област AR11974 (1974) беше източник на 3 изригвания със средна мощност
(клас M). Първото от тях (M1.8) беше около 16ч40мин българско време.
Изригването е съпроводено с изхвърляне на коронална маса, чиято скорост
обаче е малка (около 480 км/с). Второто изригване стана тази сутрин
около 5ч50-6ч българско време. Неговата мощност беше M3.7. Рентгеновият
поток остана на ниво около M1.0 в продължение на следващите два часа и
половина, след което последва ново изригване със средна мощност (M2.3)
Неговият пик беше около 6ч55мин- 7ч българско време. Тези две
M-изригвания от тази сутрин е много вероятно да са съпроводени с
изхвърляне на коронална маса по посока на Земята. Информация за това ще
има по-късно днес през деня. Групата петна 1974 беше източник и на 5-6
изригвания от мощностния клас C. Eдното от тях (C8 вчера около 19ч
българско време) е съпроводено с радиоизбухване от II тип и изхвърляне на
коронална маса по посока на Земята с начална скорост от 995км/с.
Рентгеновият поток през последните 60-90 минути е около нивото C1.5.
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Вляво - слънчево M3.7-изиргване на 12 февруари 2014г (SDO);
вдясно- слънчевият рентгенов поток на 12 февруари 2014г между
6ч и 12ч българско време (GOES-15)
M1.7- изригването от вчера сутринта (5ч22мин) също е било съпроводено с
изхвърляне на коронална маса (CME) по посока на Земята. Началната му
скорост е оценена на 880км/с. Плазменият облак, изхвърлен от Слънцето
вчера сутринта в резултат от избухване на протуберанс, също се движи към
Земята със скорост около 770 км/с . Данните за тези две CME- явления от
вчера сутрина вече са въведени в числения модел на слънчения вятър ENLIL
и се отчитат в 3-дневната прогноза за "космическото време".
На слънчевия диск има 7 регистрирани + една нова група петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. На юг от екватора са групите петна
1971, 1974, 1975 (залязваща), 1976 и 1977. В северното полукълбо са
групите петна 1973, 1978 и едно малко единично петно на север от тях,
засега без номер. Групата 1974 (магнитен клас "бета-гама") е
най-активният център през последните 48 часа. Групата 1976 е от магнитен
клас "бета-гама-делта" и е потенциален източник на изригвания от мощния
клас X. Противно на очакванията обаче засега тя е напълно спокойна.
Останалите групи петна също са спокойни.
Боулдърското число е 151. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 168.
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Слънчевите петна на 12 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от
клас M е по 45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
10% за всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 165, а на 13
февруари ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последното
денонощие се задържа в диапазона 400- 500 км/с. Това е свързано с
обстоятелството, че освен затихващият
CH HSS- ефект (влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция) Земята вчера пресече и
секторна граница на междпланетното магнитно поле (Solar Sector Boundary
Crossing - SSBC). (Напомняме, че такова събитие се очакваше за 15
февруари.) В момента скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 450-460 км/с.
Скоростта на слънчевия вятър ще остане на настоящите нива днес и утре (с
тенденция към бавен спад). На 14 февруари късно вечерта до околностите
на Земята ще достигнат двата плазмени облака, изхвърлени от Слънцето
вчера сутринта. Скоростта на слънчевия вятър отново ще се повиши.
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Числен модел на слънчевия вятър за периода
10-16 февруари 2014г. С червени стрелки вдясно
са показани плъътността и скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята на 14 февруари
2014г около 21ч българско време (SWPC/ENLIL)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Активизиране се
очаква на 14 февруари късно вечерта. За тази дата приемаме, че
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е 5%, а за 14
февруари е 35%. На третия ден (14 февруари) има 15% вероятност за малка
геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-12/13ч45мин (UT: 11h45min)

M1.8- изригване от активната
област 1974. Избухвания на протуберанси +
изхвърляния на коронална маса

11 февруари/23ч30мин:

Около 18ч40мин тази вечер в района на групата петна 1974 имаше ново
изригване със средна мощност (M1.8). Засега няма информация за
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съпътстващи явления. Силно изхвърляне на коронална маса се вижда на
изображение от коронографа LASCO_C3 на спътника SOHO в 22ч18мин тази
вечер. Източникът се намира в северозападната част на слънчевия диск.
Формата на изхвърления облак дава индикация, че най-вероятно източникът е
избухнал протуберанс. Траекторията на движение на веществото изглежда
ориентирана силно на северозапад и най-вероятно няма да засегне Земята.

M1.7- изригване в областта AR11974 (1974) на
11 февруари 2014г около 20ч40мин българско
време(SDO)
Рано тази сутрин между 6ч30мин и 9ч същият коронограф (LASCO_C3)
регистрира друго изхвърляне на коронална маса. Наземни наблюдения по
същото време показват, че и в този случай източникъът е избухнал
протуберанс. По наше мнение е възможно изображението от LASCO_C3 по-скоро
да показва изхвърляне на короналната маса, причинено от M1.7-изригването,
станало малко преди това (виж малко по-надолу в текста). Засега се
приема, че изхвърленият плазмен облак се движи по траектория, която
минава близо до Земята и може да се очаква взаимодействие със земната
магнитосфера след 3-4 дни. Очакват се резултатите от актулизиран числен
модел на слънчевия вятър.
Оказва се, че сутрешното M1.7 изригване е било съпроводено с
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радиоизбухвания от II и IV тип, т.е. имало е и изхвърляне на коронална
маса и протонно изригване. Тъй като потокът на слънчеви протони с висока
енергия, измерван от спътника GOES-13на геостационарна орбита не е
реагирал с някакво видимо покачване, то изглежда протонното изригване е
било доста слабо. Началната скорост на изхвърления плазмен облак се
оценява на около 870 км/с.

Изхвърляне на коронална маса призори
българско време на 11 февруари 2014г
(SOHO/LASCO_C3)
Повече информация около тези явления очакнайте в нашия главен бюлетин
утре (12 февруари)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-11/23ч45мин (UT: 19h45min)

Умерена слънчева активност и
смутена геомагнитна обстановка

11 февруари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денононщие слънчевата активност беше умерена. Тази сутрин
в 05ч22мин българско време достигна максимум изригване с мощностен
показател M1.7. Негов източник е активната област 1974. Изригването е
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почти импулсно, така че е малко вероятно да е предизвикало някакви
сериозни съпътстващи явления. През последните 24 часа станаха и 5-6
изригвания от клас C. Повечето от тях са от областта 1974 (3 или 4 на
брой). По едно C- изригване е станало в районите на групите петна 1972 и
1973. На получените през тази нощ изображения от коронографа LASCO_C3 се
наблюдава значително изхвърляне на коронална маса (CME). То изглежда е от
тип "частично хало" и вероятно има компонента насочена към Земята.
Явлението е станало около 2ч българско време и не е свързано с Mизригването, което е около час и половина по-късно. Ще трябват
допълнителни данни и анализ за да се уточни дали и доколко това
CME-явление е геоефективно. Рентгеновият поток е около нивото C1- C1.5.

M1.7- изригване в областта AR11974 (1974) на
11 февруари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 1 нова група петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1971, 1974,
1975, 1976 и новоизгрялата на източния лимб 1977. В северното
полукълбо са 1973 и новата група петна, която възникна западно от
нея. От магнитен клас "бета-гама" са групите 1974 и 1976. Групата петна
1976 е най-голямата по площ - около 400 милионни части от слънчевия диск.
Тя има и слаб потенциал за изригвания от мощния клас X. Засега обаче е
спокойна.
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Боулдърското число е 122. По наша груба оценка Волфовото число е около
75-80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 159.

Слънчевите петна на 11 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от
клас M е по 30% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
5% за всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 150, а на 13
февруари ще е около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята остана леко завишена поради продължаващ CH HSS- ефект (влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция). На моменти тя надхвърли
500 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 450
км/с.
Тенденцията за днес, утре и 13 февруари е скоростта на слънчевия вятър
постепенно да спадне и да се установи около спокойните нива между 300350 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше смутена през последното
денонощие. Над България тя също беше смутена. Местният K- индекс в
Панагюрище достигна бал 4 (суббуря) в интервала между 0ч и 3ч тази
нощ българско време.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 13 февруари - предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е 15% за днес и по 5% за утре и за 13 февруари. Днес
има 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 февруари) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-11/12ч30мин (UT: 10h30min)

Активната област AR11976
(11976). Смутена геомагнитна обстановка
10 февруари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денононщие слънчевата активност беше умерена. Имаше едно
изригване със средна мощност (M1.0) в района на новоизгрялата активна
област 1976, както и няколко изригвания от клас C, чийто източници са
областите 1967, 1972, 1974, 1975 и 1976. M-изригването бе съпроводено с
изхвърляне на коронална маса, но това явление не е геоефективно.
Слънчевият рентгенов поток е в диапазона C1-C2.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1971, 1974, 1975 и 1976. В
северното полукълбо е групата 1973. Към настоящия момент двете големи
групи петна 1967 и 1968 вече са зад западния лимб и не се виждат от
Земята. На север от екватора е групата 1973. Групите петна 1974, 1975 и
1976 са от магнитен клас "бета-гама". Те са потенциални източници на
изригвания със средна мощност (клас М). Групата 1976 е потенцален
източник и на изригвания от клас X. През следващите дни тя ще заема все
по добра позиция от гледна точка на геоефективност. Като се има предвид,
че тя вече "произведе" и M-изригване считаме, че 1976 ще бъде
най-интересният активен център през новата седмица.
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Слънчевите петна на 10 февруари 2014г
Боулдърското число е 180. В тази стойност обаче са отчетени и групите 167
и 1968, които вече не се виждат от Земята. По наша груба оценка Волфовото
число е около 65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 168.
В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от
клас M за днес е 40%, а за утре и на 12 февруари е по 30%. Вероятността
за мощно изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите дни.
Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е 10% за днес, а за утре и 12
февруари е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 150,
а на 12 февруари ще е около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоорстта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше предимно в диапазона 400- 450 км/с. В отделни периоди за
кратко скоростта спадаше и под 400 км/с. В момента тя е около 460 км/с.
Причина за повишената скорост на слънчевия вятър е продължаващият
CH
HSS- ефект, т.е. влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане леко завишена в предела 400500 км/с. Тенденцията е утре и на 12 февруари тя постепенно да спадне и
да се установи около спокойните нива между 300- 350 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Над България тя също беше смутена. Местният 3-часов К-индекс в
Панагюрище достигна бал 4 (суббуря) снощи между 21ч и 3ч българско време.
След това геомагнитната обстановка се успокои.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 12 февруари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 20%, за утре е 15%, а за 12 февруари е 5%. За
днес и утре има по 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
Има малка вероятност за днес потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита да се повиши съществено
в резултат на евентуално слънчево протонно изригване и да достигне нива
на слаба радиационна буря (бал S1). Утре и на 12 февруари СЕЧ- потокът ще
бъде близо до обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-10/12ч30мин (UT: 10h30min)

M1.0- изригване + изхвърляне
на коронална маса
9 февруари/23ч45мин:

Около 18ч00мин българско време от района на групата петна 1976, намираща
се близо до източния край на слънчевия диск бе генерирано изригване със
средна мощност (M1.0). То е съпътствано от изхвърляне на коронална маса
(видео). Траекторията на плазмения облак е насочена силно на изток спрямо
посоката към Земята и затова явлението не е геоефективно.
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M1.0- изригване на 9 февруари 2014г (SDO)

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-09/23ч45мин (UT: 21h45min)

09 февруари/12ч15мин:

Геомагнитна буря и полярни

сияния
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 8-10
изригвания от слабия мощностен клас C. 6 или 7 ог тях са от района на
групата петна 1967, две са от групата петна 1970, а едно е от 1968.
Най-мошното изригване е с показател C8.6. То достигна своя пик в 20ч33мин
българско време. Негов източник е областта 1967. Няма изхвърляния на
коронална маса, които да се движат по посока на Земята. Слънчевият
рентгенов поток е около нивото C1.0.
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1967, 1971, 1974, 1975 и 1976. В
северното полукълбо са групите 1968 и 1973. Групата петна 1967 е основен
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източник на еруптивна активност през последните 11-12 дни, но вече е
близо до западния край на слънчевия диск. Тя както и другата активна
група петна 1968 ще се скрият за наблюдателите от Земята през следващите
24-36 часа. 1967 запазва своя магнитен клас "бета-гама-делта", но се
намира в процес на бавно отслабване. Същото се отнася до групите 1968 и
1974, които са от клас "бета-гама". Остаталите групи петна изглеждат
стабилни.

Слънчевите петна на 9 февруари 2014г
Боулдърското число е 186. По наша груба оценка Волфовото число е около
100-110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 170.
Днес слънчевата активност се очаква да бъде умерена, утре (10 февруари)
да е между ниска и умерена, а на 11 февруари да бъде ниска. Очакването за
спадане на слънчевата активност е във връзка със скриването на двата
основни активни центъра от последните две седмици AR11967 (1967)и AR11968
(1968) зад западния край на слънчевия диск. Вероятността за изригвания
от клас M за днес е 60%, за утре е 40%, а за 11 февруари е 10%.
Вероятността за изригвания от мощния клас X за днес е 20%, за утре е 5%,
а за 11 февруари е около и под 1%. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване за днес и утре е по 10%, а за 11 февруари е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 145, а на 11 февруари - около
140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята достигна стойности до 470-480 км/с, а през последните часове е
около 400 км/с. Относително по-високата скорост бе причинена от срещата
на Земята с изхвърления на 4 февруари от Слънцето плазмен облак +
влиянието на слънчевата коронална дупка "CH1"
(CH HSS- ефект). В
момента скоростта на слънчевия вятър е 370- 380 км/с. Знакът на
междупланетното магнитно поле беше предимно отрицателен (юг), което
създаде благоприятни условия за геомагнитна активност.
За днес се очаква скоростта на слънчевия вятър да бъде сравнително
висока, включително до 450 - 500 км/с. Тенденцията за следващите два дни
(10 и 11 февруари) е тя да спадне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира до ниво
на малка планетарна геомагнитна буря. 3-часовият планетарен Kp- индекс
през нощта достигна бал 5 в интервала между 0ч и 3ч българско време. След
това той спадна до 4 (планетарна суббуря). През следващите часове
геомагнитната обстановка се успокои. Геомагнитната активност доведе до
аврорална активност на високи ширини. Това даде възможност на много
фотографи-любители, живееши в северната част на САЩ и в Канада да
заснемат красиви полярни сияния (Aurora).
Над България геомагнитната обстановка беше смутена. В продължение на 12
часа от 15 часа вчера до 3ч тази нощ българско време местният 3-часов
K-индекс в Панагюрище "закова" на бал 4 (суббуря).

Сияние над Скалистите планини (провинция Алберта, Канада)
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- снимка на Мат Мелник (solarhaam.net)
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 февруари) геомагнитната
обстановка постепенно ще се успокоява. Утре тя ще бъде между спокойна и
смутена, а на 11 февруари - предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 15%, а за 11 февруари е
5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е 5%,
а за 11 февруари тя е пренебрежима.
Има малка вероятност днес и утре потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита да се повиши съществено
в резултат на евентуално слънчево протонно изригване и да достигне нива
на слаба радиационна буря (бал S1). На 11 февруари СЕЧ- потокът ще бъде
близо до обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-09/12ч15мин (UT: 10h15min)

08 февруари/12ч45мин:

Планетарна геомагнитна суббуря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше три
изригвания от клас M(виж бюлетина от 22ч15мин снощи)- две с източник
активната област 1967 и едно в областта 1968. Регистрирани са и 7
изригвания от клас C (5 в областта 1967, 2 в областта 1968 и едно за
което няма информация). През последните 24 часа няма изхвърляния на
коронална маса, които да се движат към Земята. Слънчевият рентгенов поток
е около нивото B9-C1.
На слънчевия диск има 7 групи петна- 6 регистрирани + една нова.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна
1967, 1971, 1972, 1974, както и новата група петна (на източния край на
слънчевия диск). В северното полукълбо са групите 1968 и 1973. Групата
1967 е от магнитен клас "бета-гама-делта" и продължава да бъде главен
източник на активни процеси откъм видимата от Земята страна на Слънцето.
Групата 1968 продължи да нараства по площ и вече надхвърля 600 милионни
части от слънчевия диск. Тя, както и групата 1974 са от магнитен клас
"бета-гама". Споменатите три групи петна са най-големите потенциални
източници на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).
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Групите петна 1967(вдясно) и 1968 (вляво) на
8 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 241. По наша груба оценка Волфовото число е около
120-130. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 178.

Слънчевите петна на 8 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 60% за днес и утре и 40% за 10 февруари.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 20% за днес и утре и 10%
за 10 февруари. Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е по 10% за
днес и утре и 5% за 10 февруари. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
бъде около 165, а на 10 февруари ще бъде 155. Очакваното спадане на
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слънчевата активност за третия ден (10 февруари) се свързва със залеза на
двете големи групи петна 1967 и 1968 зад западния край на слънчевия диск
през следващите 48 часа
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие надхвърли 400
км/с. Това е свързано с ефектът от срещата на Земята с плазмения облак
изхвърлен от Слънцето на 4 феврууари + навлизането на нашата планета в
зона с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата
коронална дупка "CH1" (CH HSS- ефект). В момента скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 440-450 км/с.
Днес CH HSS-ефекът ше се усили и скоростта на слънчевия вятър може дори в
отделни моменти да надхвърли 700 км/с. Основание за това дава фактът, че
подобна скорост точно в тази високоскоростна струя беше измерена от
сондата STEREO Behind преди няколко дни. /Както е известно (виж също и
тази диаграма) STEREO Behind наблюдава тези части от Слънцето и слънчевия
вятър, които "догонват" Земята. По този начин тази сонда дава информация
за активни центрове и възможни събития, свързани с тях , които предстоят
да се наблюдават от Земята/. Утре и на 10 февруари скоростта на слънчевия
вятър ще започне бавно да спада.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. След полунощ българско време планетарният Kp -индекс достигна
бал 4, съответстващ на суббуря, като през последните 12 часа този бал се
поддържа. Геомагнитната обстановка над България също е смутена (виж
местния K-индекс в станция Панагюрище). Очакваме информация за аврорална
активност на високи ширини (включително снимки на полярни сияния).
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Местен 3-часов K-индекс в стнация Панагюрище
(6-8 февруари 2014г)(niggg.bas.bg)
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и малка геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1). Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна
и активна, а на 10 февруари ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 35%, а на
10 февруари е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 25%, за утре е 15%, а за 10 февруари е 5%.
Вероятносттта за геомагнитна буря със средна мощност за днес е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита може да
се повиши съществено в резултат на очаквани слънчеви протонни изригвания.
Той може да достигне включително до нива на радиационна буря (бал S1 или
по-голям). Тази вероятност е по-висока за днес и утре.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-08/12ч45мин (2014-02-08 UT: 10h45min)

07 февруари/22ч15мин:

Три изригвания със средна

мощност
През последното деноощие слънчевата активност отново достигна умерени
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нива. Това стана благодарение на три изригвания от клас M. Източник на
първите две беше групата петна 1967. Техните мощностни показатели са
съответно M1.5 и M2.0. Пиковете им бяха съответно в 01ч05мин и 6ч56мин
българско време. Третото изригване (M1.9) е с източник групата петна
1968. То е от импулсен тип. Пикът му бе в 12ч30мин българско време.
Скоростта на слънчевия вятър м околностите на Земята е малко над 430
км/с. Регистриран е слаб динамичен ефект от срещата на Земята със слабо
смущение в слънчевия вятър. Това е станало около 16ч30мин българско
време. До този момент обаче планетарният Kp-индекс остава под бал 4, т.е.
все още няма планетарна геомагнитна суббуря). Тази нощ е възможна
геомагнитна активност над полярните райони. За утре се очаква зо Земята
да достигне и плазменият облак, изхвърлен от Слънцето на 4 февруари.
Това би могло да доведе до смутена или активна геомагнитна обстановка.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-07/22ч15мин (2014-02-07 UT: 20h15min)

07 февруари/00ч00мин:Големи

петна, но слаби

изригвания
предварителен бюлетин
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Двете големи
групи петна 1967 и 1968 генерираха само няколко изригвания от слабия
мощностен клас C. Слънчевият рентгенов поток се колебае около нивото C1.
Няма изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 1967, 1970, 1971, 1972 и 1974. В
северното полукълбо са групите 1968 и 1973. Групите петна 1967 и 1968,
чиито магнитни класове са съответно "бета-гама-делта" и "бета-гама",
проявят ниска активност. Групата 1967 бавно отслабва, докато 1968 е
сравнително стабилна. Другите групи петна също са стабилни.
Към този момент няма публикувана актуализирана стойност на Боулдърското
число. Старата стойност от 6 февруари е 234. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 191.
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 февруари) слънчевата активност
ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е по 80%, а от мощния клас X е по 25% средно за всеки един от
трите дни. Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е по 10% на ден.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде около 190 в рамките на трите дни.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше предимно в диапазона 330- 450 км/с. В момента тя е около 360
км/с.
Утре скоростта на слънчевия вятър ще остане в границите на 350-450 км/с.
Късно вечерта, както и на 8 февруари в резултат на CH HSS- ефект
(влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция) се очаква тя
да се увеличи и да достигне 550-600 км/с. Допълнителен принос за
по-висока скорост се очаква да има поради срещата на Земята с плазмен
облак, изхвърлен от Слънцето на 8 февруари. Спадане на скоростта на
слънчевия вятър е възможно на 9 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
спокойна. Такава беше тя и над България. (Вече е възстановено онлайн
представянето на данни от станция Панагюрище.) Над някои райони на
високи ширини геомагнитната обстановка беше смутена. Там се наблюдаваха и
полярни сияния .

Сияние над провинция Британска Колумбия (Канада)
(снимка Кевин Шармън; solarham.net)
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 8 февруари - между
спокойна и активна. Най-вероятно на 9 февруари геомагнитната обстановка
ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 5%, а за 8 февруари тя е 20%. За 9 февруари
същата ще е около 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
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ширини за 8 февруари е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита може да
се повиши съществено в резултат на очаквани слънчеви протонни изригвания.
Той може да достигне включително до нива на радиационна буря (бал S1 или
по-голям).
Тази прогноза има предварителен характер и е съставена на базата на
информацията около 0ч00мин българско време на 7 февруари. Допълнителен
бюлетин, в случай че възникне необходимост от такъв поради значими
явления, ще бъде публикуван утре вечер след 19ч. българско време.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-07/00ч00мин (2014-02-06 UT: 22h00min)

06 февруари/11ч45мин: Умерена слънчева активност. Очакват се

геомагнитни смущения на 8 февруари
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
привeчер около 18ч25мин активната област AR11967 (1967) генерира
изригване със средна мощност (M1.3). През последните 24 часа имаше обшо
около 10-12 изригвания от клас C (по 4-5 от двата активни ценътра 1967 и
1968). Едно C- изригване има и от новата активна област 1974. През
последното денонощие са регистрирани голям брой изхвърляния на коронална
маса, но нито едно от тях не е насочено към Земята. Слънчевият
рентгенов поток е около нивото C1.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1967, 1970, 1971 и 1973. Към този
момент групата 1969 е залязла и се намира непосредствено зад западния
лимб. В северното полукълбо са групите петна 1968 и 1973. Групата 1967
продължава да е основен активен център. Площта й е около 1400- 1500
милионни части от слънчевия диск Магнитният й клас е "бета-гама-делта".
Групата 1968 нарастна до 400 милионни части от слънчевияя диск.
Магнитният й клас е "бета-гама".
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Групите петна 1967(вляво) и 1968 (вдясно) на 6 февруари 2014г (SDO)

Магнитната структура на активнита области AR11967 и AR11968
(6
февруари 2014г). Зоните със северна и южна полярност са обозначени
съответно със студени и топли цветове. (SDO)
Боулдърското число е 234. По наша груба оценка Волфовото число е около
110-120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 193.

Слънчевите петна на 6 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 февруари) слънчевата активност
ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен
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клас M е по 80%, а от мощния клас X е по 25% средно за всеки един от
трите дни. Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е по 10% на ден.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 195, а на 8 февруари ще е
около 190.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последното
денонощие беше средно 400 км/с, но варираше в доста широк диапазон
между 330 и 450 км/с. В момента тя е около 410 км/с.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи да се колебае в
доста широки граници около 400 км/с. Съществено покачване (до 550-600
км/с) се очаква на 8 февруари в резултат от срещата на Земята с
високоскоростен поток частици в слънчевия вятър, чийто източник е
слънчева коронална дупкка в геоефективна позииция (CH HSS-ефект).
Възможен е и допълнително слабо влияние, причинено от срещата на Земята с
облак коронално вещество, изхвърлено от Слънцето на 4 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще остане спокойна, а на 8 февруари
ще бъде между спокойна и активна поради оочаквания CH HSS- ефект +
възможно слабо влияние от срещата на Земята с плазмен облак изхвърлен
от Слънцето на 4 февруари. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и утре е по 5%, а на 8 февруари е 20%. За третия ден (8
февруари) има и 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита може да
се повиши съществено в резултат на очаквани слънчеви протонни изригвания.
Той може да достигне включително до нива на радиационна буря (бал S1 или
по-голям).

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-06/11ч45мин (UT: 09h45min)

M1.3- изригване в района на
групата петна 1967

05 февруари/20ч15мин:

Днес, приблизително в 18ч25мин българско време в района на групата петна
1967 достигна своя максимум изригване със средна мощност (M1.3). От
последните изображения от коронографа LASCO_C2 на спътника SOHO не личи
да е имало някакво значително изхвърляне на коронална маса.

HELIOTA

®AXY.COM-

ЦССЗМ Ст.Загора
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2014-02-05/20ч15мин (UT: 18h15min)

Вероятността за мощни слънчеви
изригвания остава висока

05 февруари/12ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше умерена. Еруптивната
активност бе отново съсредоточена около двете групи петна 1967 и 1968.
Групата 1967 беие източник на две изригвания от средния мощностен клас M.
Първото (M1.5) стана вчера около обяс българско време, а второто,
приблизително със същата мощност - привечер около 18ч. Активната област
1967 беше източник и общо на 8-9 изригвания от клас C. От свояя страна
през последните 24 часа групата 1968 се "разписа" с три изригвания от
клас C.
Регистрирани са две изхвърляния на коронална маса, които потенциално са
със слаба геофизична значимост. Първото е свързано с M3.8- изригването от
предната нощ. Очаква се, че то ще достигне Земята през нощта на 7 срещу 8
февруари. Вчерашното второ продължително M1.5-изригване също бе
съпроводено с изхвърляне на коронална маса. Вероятността обаче плазмения
облак да засегне в този случай земнта магнитосфера е много малка. През
последните часове слънчевият рентгенов поток е около нивото C2-C3.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1967,
1969(залязваща), 1970 , 1971 + една от новите групи. В северното
полукълбо са 1968 + другата нова група. Групата 1967 е основният
потенциален източник на еруптивна активност. По площ тя достигна около
1600 милионни части от слънчевияя диск. Броят на петната в нея е около
70-80. Магнитният й клас е "бета-гама-делта". Групата 1968 нарастна по
площ и брой петна (около 50), но засега остава относително спокойна.
Магнитният й клас е "бета-гама". Останалите групи петна са спокойни.
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Групата петна 1967 на 5 февруари 2014г (SDO)

Магнитната структура на активната област
AR11967 (5 февруари 2014г). Зоните със северна
и южна полярност са обозначени съответно
със студени и топли цветове. (SDO)
Боулдърското число е 183. По наша груба оценка Волфовото число е около
100-110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 197.
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Слънчевите петна на 5 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 февруари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 80%, а от мощния клас X е по 50% средно за всеки
един от трите дни. Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е по 10% на
ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7 февруари ще е 180.
ВНИМАНИЕ: Има голяма вероятност за "ten-flare" (слънчеви радиоизбухвания
около честота f=3GHz). Тези явления са потенциално опасни за цялата
техника, работеща в гигахерцовия диапазон (мобилни комуникации,интернет,
системи за глобално позициониране, спътникова телевизия, радарни системи
и др.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър беше сравнително ниска през последното
денонощие. Тя варираше в диапазона 300-400 км/с. В момента скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е между 340 и 350 км/с.
Скоростта на слнчевия вятър ще остане ниска през почти целия 3-дневен
период (5-7 февруари). Би могло да се очаква тя да се покачи до 450-480
км/с късно вечерта на 7 срещу 8 февруари.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес, както и на 6 и 7 февруари се очаква геомагнитната обстановка да
остане спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита може да
се повиши съществено в резултат на очаквани слънчеви протонни изригвания.
Той може да достигне включително до нива на радиационна буря (бал S1 или
по-голям).

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-05/12ч45мин (UT: 10h45min)

04 февруари/13ч00мин:

Ново изригване със средна

мощност (M1.5)
В 11ч45-11ч50мин българско време в района на групата петна 1967 достигна
своя пик изригване с мощностен показател приблизително M1.5.

Допълнение в 19ч45мин: Продължително M1.5-изригване
В 18ч българско време максимум достигна продължително изригване със
средна мощност (M1.5). Негов източник е групата петна 1967. Има
изхвърляне на коронална маса което е регистрирано от коронографа LASCO_C2
на борда на спътника SOHO. Изглежда, че неговото движение е ориентирано
преимуществено на юг. Възможно е част от облака да се движи към Земята.
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Изхвърляне на коронална маса, наблюдавано
непосредствено след M1.5- изригване на 4 февруари
2014г (SOHO/LASCO_C2).

Две M-изригвания от активната
област AR11967 (1967)

04 февруари/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше висока. Еруптивната
активност беше отново съсредоточена около двете групи петна 1967 и 1968.
Имаше две изригвания от клас M с източник областта 1967. Първото стана
късно през нощта, около 03ч20мин българско време. Мощностният му
показател беше M3.8. Второто изригване (M5.2) беше силно импулсно. То
стана рано тази сутрин в 6ч00мин бълг.време. Както обикновено става при
импулсните изригвания то не беше съпроводено от някакви значителни
съпътстващи явления. Общо за последните 24 часа групата петна 1967 беше
източник на 8-9 изригвания от клас C, а 1968 - на 3. Няма регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото C2-C3.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
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южното полукълбо. Там са групите петна 1967, 1969 и 1970. Групата 1967
запазва голямата си площ (1500 милионни части от слънчевия диск) и
магнитния си клас "бета-гама- делта". Тя е главен потенциален източник
на мощни изригвания от клас X. В същото време тя днес е в отлична
геоефективна позиция. Групата 1968 в северното полукълбо е от магнитен
клас "бета-гама" и също е в много добра геоефективна позиция.

Групата петна 1967 на 4 февруари 2014г (SDO)

Магнитната структура на активната област
AR11967 (4 февруари 2014г). Зоните със северна
и южна полярност са обозначени съответно
със студени и топли цветове. (SDO)
Боулдърското число е 168. По наша груба оценка Волфовото число е около
90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 190.
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Слънчевите петна на 4 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 февруари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 80%, а от мощния клас X е по 50% средно за всеки
един от трите дни. Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е по 10% на
ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 185, а на 6 февруари ще е
180.
ВНИМАНИЕ: Има много голяма вероятност за "ten-flare" (слънчеви
радиоизбухвания около честота f=3GHz). Тези явления са потенциално опасни
за цялата техника, работеща в гигахерцовия диапазон (мобилни
комуникации,интернет, системи за глобално позициониране, спътникова
телевизия, радарни системи и др.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър варираше между
средни и ниски стойности, но с тенденция към понижение. Вариациите й
бяха в интервала 320-470 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 330-340 км/с.
Днес и през следващите два дни (5 и 6 февруари) скоростта на слънчевия
вятър ще бъде между ниска и умерена (около и под 400 км/с). За днес се
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очакват слаби ефекти на турбуленция в околностите на Земята, свързани с
взаимодействието на земната магнитосфера с облака коронално вещество,
изхвърлен от Слънцето на 31 януари. Малко вероятно е обаче това да доведе
до по-сериозни прояви на геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 6 февруари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 20%, за утре е 15%, а за 6 февруари е 5%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е
по 5%, а за 6 февруари е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита може да
се повиши съществено в резултат на очаквани слънчеви протонни изригвания.
Той може да достигне включително до нива на радиационна буря (бал S1 или
по-голям).

ВНИМАНИЕ: Радиационната буря е природно явление, което е
потенциално опасно за електрониката на изкуствените спътници на
Земята, както и за навигационната апаратура и електрониката като
цяло на самолетите от гражданската и военната авиация. Те са
свързани с радиационен риск за екипажите на пилотираните
космически кораби и на МКС. При по-мощните радиационни бури (бал
S3 или по-голям) съществува радиационна опасност за екипажите и
пътниците на самолетите.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-04/12ч00мин (UT: 10h00min)

Вероятността за изригване от
клас X достигна 50%.
03 февруари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през последното денонощие беше умерена. През
последните 24 часа имаше общо 4 изригвания от средния мощностен клас Mпо две от всяка от групите петна 1967 и 1968. Всичките M-изригвания бяха
в диапазона M1.0-M3.1. Слабо "ten-flare" радиоизбухване е съпровождало
M3.1- изригването в 20ч10мин от областта 1967. Няколко C- изригвания от
двете големи активни области 1967 и 1968,избухване на протуберанс, както
няколко изхвърляния на коронална маса "дооформят" картината на
еруптивната активност през последните 24 часа. Нито един от изхвърлените
облаци коронално вешество ве се движи към Земята. Рентгеновият поток е
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постоянно висок и през последните няколко часа е постоянно в диапазона
C5-C9.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова група петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1967, 1970,
както и новата група. В северното полукълбо е групата петна 1968. И двата
големи центъра 1967 и 1968 са в процес на бавно нарастване. Площта на
групата 1967 надхвърли 1500 милионни части от слънчевияя диск, а броят
на петната в нея е между 90 и 100. Магнитният й клас е "бета-гама-делта".
Групата петна 1968 заема площ от 300 милионни части от слънчевия диск и
съдържа между 30 и 40 петна. И двете области са потенциални източници
на изригвания от мощния клас X, а 1967 - и на протонни (СЕЧ) изригвания.

Групата петна 1967 на 3 февруари 2014г (SDO)
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Магнитната структура на активната област
AR11967 (3 февруари 2014г). Зоните със северна
и южна полярност са обозначени съответно
със студени и топли цветове. (SDO)
Боулдърското число е 163. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 194.
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Слънчевите петна на 3 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 февруари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 80%, а от мощния клас X е по 50% средно за всеки
един от трите дни. Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е 5% за
днес, и по 10% за утре и 5 февруари. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
ще бъде 200, а на 5 февруари ще достигне 205.
ВНИМАНИЕ: Има много голяма вероятност за "ten-flare" (слънчеви
радиоизбухвания около честота f=3GHz). Тези явления са потенциално опасни
за цялата техника, работеща в гигахерцовия диапазон (мобилни
комуникации),интернет, системи за глобално позициониране, спътникова
телевизия, радарни системи и др.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше леко завишена
спрямо предния ден, но най-високите й стойности останаха под 450 км/с. В
момента тя е около 430 км/с. Ефектът от срещата на Земята с облака
коронално вещество, изхвърлен от Слънцето на 30 януари очевидно беше
много слаб.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане приблизително в този
"междинен" диапазон около и малко над 400 км/с. За утре (4 февруари) се
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очаква (евентуално) слаб ефект от срещата с изхвърлена на 31 януари от
района на групата петна 1968 слънчева коронална маса. На 5 февруари
скоростта на слънчевия вятър ще бъде в "спокойния" диапазон под 400
км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре между спокойна и активна. На 5 февруари тя ще бъде спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 20%, а за 5
февруари тя е 5%. Вероятността за малка геоомагнитна буря на средни
ширини за днес и утре е по 5%, а за 5 февруари е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита може да
се повиши съществено в резултат на очаквани слънчеви протонни изригвания.
Той може да достигне включително до нива на радиационна буря (бал S1 или
по-голям).
ВНИМАНИЕ: Радиационната буря е природно явление, което е потенциално
опасно за електрониката на изкуствените спътници на Земята, както и за
навигационната апаратура и електрониката като цяло на самолетите от
гражданската и военната авиация. Те са свързани с радиационен риск за
екипажите на пилотираните космически кораби и на МКС. При по-мощните
радиационни бури (бал S3 или по-голям) съществува радиационна опасност за
екипажите и пътниците на самолетите.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-03/12ч30мин (UT: 10h30min)

Поредно M- изригване. И този
път Земята се размина с геомагнитна буря
02 февруари/17ч15мин:

Около 16ч05мин българско време имаше ново изригване от клас M. Неговият
показател е M1.2-M1.3 От огледа на УВ-изображенията от спътника SDO
излиза, че източникът най-вероятно е бил в района на групата петна 1968.
Скоростта на слънчевия вятър съвсем слабо се повиши и в момента е около
420 км/с. Изглежда идващият плазмен облак, за който се предполагаше, че
ще предизвика геомагнитна активност днес следобяд, до голяма степен се е
разсеял в пространството между Земята и Слънцето. По наше мнение
вероятността за геомагнитна буря днес или утре вече е много малка. Все
още не са изключени геомагнитни смущения.

Допълнен в 22ч00мин: Още две изригвания със средна мощност
През последните 4 часа станаха още две изригвания със средна мощност .
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Източникът на първото (M1.0) беше областта AR11968 (1968). То стана
около 18ч30мин българско време. Второто изригване е по-мощно (M3.1) и има
подчертано импулсен характер. Пикът му е около 20ч10мин. Неговият
източник е областта 1967. Тя е в отлична геоефективна позиция.

M3.1 изригване от групата петна 1967 вечерта
на 2 февруари 2014г

Групата петна 1967 нарастна с
почти 50% за едно денонощие. Три изригвания
от клас M за три часа.

02 февруари/13ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази сутрин
в продължение на три часа имаше три изригвания от клас M. Първото от тях
с мощност M2.6 стана в 08ч34мин българско време в областта на групата
петна 1968. То беше последвано от M2.2 -изригване, чийто източник е
групата петна 1967. Неговият пик беше в 10ч20мин. Третото M-изригване
стана в същия район в 11ч31мин българско време. Неговият мощностен бал
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беше M4.4. На последното изображение от коронографа LASCO_C2 личат две
изхвърляния на коронална маса. Дали и доколко някое от тях е геоефективно
ще се разбере през следващите часове. Слънчевият рентгенов поток в
момента е около нивото C3-C4.

Групата петна 1967 на 2 февруари 2014г (SDO)

Магнитната структура на активната област
AR11967 (2 февруари 2014г). Зоните със северна
и южна полярност са обозначени съответно
със студени и топли цветове. (SDO)
На слънчевия диск има 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там доминира мощната активна област AR11967 (1967/
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стара 1944). През последните 24 часа тя нарастна значително и в момента е
над 1400 милионни части от слънчевия диск. Наблюдава се тенденция на
преструктуриране, свързано най-вече с изграждането на мощна подгрупа
петна в централната й част, които са обхванати от обща полусянка. Броят
на петната в нея рязко нарастна достигайки 90- 100. Магнитният й клас е
"бета-гама-делта". Магнитната струкутра обаче вече е много сложна. По
наше мнение през следващите 24 часа в този район може да има поне едно
изригване от мощния клас X. Нова група петна (1970) "следва " 1967 в
южното полукълбо, но засега тя изглежда твърде невзрачна. В северното
полукълбо е 1968. Магнитният й клас "бета-гама". На фона на 1967 тя
изглежда доста скромно с нейните 15-20 петна и площ около 200-250
милионни части от слънчевия диск. От нея могат да се очакват нови
M-изригвания.

Слънчевите петна на 2 февруари 2014г
Боулдърското число е 147. По наша груба оценка Волфовото число е около
80-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 177.
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 февруари) слънчевата активност
ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е по 75% за утре и на 4 февруари , а от мощния клас X е по 15% за
днес, утре и на 4 февруари. Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания
засега се счита за пренебрежима за днес и утре и е 5% за 4 февруари.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 180 и на 4 февруари ще достигне
185.

..........................................................
ВАЖНО: Центърът за прогноза на космическото време в Боулдър

току-що
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вдигна очакванията си за X-клас изригване за днес на 40%.
...........................................................
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последното
денонощие остана на спокойни нива- под 400 км/с. В момента тя е около
380-390 км/с.
За днес остава очакването за срещата на Земята с изхвърления на 30
януари от Слънцето облак коронална маса. Във връзка с това скоростта на
слънчевия вятър ще достигне около 450-500 км/с днес следобяд , след
което ще започне плавно да спада през следващите два дни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър днес
геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и активна,
включително до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1), утре да
бъде между спокойна и активна , а на 4 февруари да е спокойна.
Вероятността за геоматнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за
утре е 20%, а за 4 февруари е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес е 15%, за утре е 5%, а за 4 февруари е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон. Тази прогноза обаче може да претърпи сериозна
промяна в случай на слънчево протонно изригване през следващите 72 часа.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-02/13ч30мин (UT: 11h30min)

Умерена слънчева активност.
Утре - активна геомагнитна обстановка

01 февруари/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше две
слънчеви изригвания от клас M. Едното беше вчера привечер около
17ч30-17ч40мин българско време с магнитуд M1.1. Източникът му беше
групата петна 1968. За него съобщихме вчера в бюлетина от 19ч45мин.
Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса. В момента се
правят оценки доколко това събитие е геоефективно. Второто M-изригване
беше тази сутрин около 09ч25мин българско време. Негов източник беше
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групата петна 1967. Мощностният му показател е около M3.0. Информацияя
относно съпътстващи явления и тяхната геоефективност ще бъде дадена
допълнително. Снощи около 01ч30мин бълг.време в района на областта 1967 е
имало и изригване, чиято мощност вероятно е достигнала C9-M1.0. Няма
информация за съпътстващи явления, свързани с него. През последните 24
часа има и 8-10 изригвания от слабия мощностен клас C. Слънчевият
рентгенов поток е все още завишен след последното M- изригване и в
момента е около C4.

Вляво: M3.0- изригване от активната област AR11967 (1967) сутринта на 1
февруари 2014 (SDO); вдясно- слънчевият рентгенов поток на 1 февруари
между 4ч и 9ч30мин (GOES-15)
На слънчевия диск има две групи петна- 1968 е в северното полукълбо, а
1967 е в южното. Групата 1967 си остава значително по-голямата от двете.
Площта й обаче намаля и днес е около 1000 милионни части от слънчевия
диск. Броят на петната в нея леко се увеличи и достигна близо 50.
Магнитният клас на 1967 е "бета-гама -делта", а на 1968 е "бета-гама".
Потенциален източник за изригвания от клас X е групата 1967.
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Групата петна 1967 на 1 февруари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 87. Волфовото число по наша груба оценка е около 50.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 169.

Слънчевите петна на 1 февруари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 февруари) слънчевата активност
ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е по 60% , а от мощния клас X е по 15% на ден. Вероятността за
протонни (СЕЧ) изригвания засега се счита за пренебрежима. Слънчевият
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радиоиндекс F10.7 утре и на 3 февруари ще бъде около 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше ниска (под 400
км/с) през последното денонощие. В момента е приблизително 300 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане ниска. Очаква се обаче тази
нощ или най-късно утре до обяд Земята да се срещне с плазмения облак ,
изхъврлен от Слънцето на 30 януари вечерта в резултат на изригването с
мощностен показател M6.6. Ето защо през тази нощ или утре скоростта ще се
увеличи до около 500 км/с, след което плавно ще започне да се връща към
спокойните нива под 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре се очаква тя да бъде
между спокойна и активна, включително до ниво на малка геомагнитна буря.
На 3 февруари геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за
утре е 30%, а за 3 февруари тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за утре е 15%, а за 3 февруари тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 февруари) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-02-01/11ч15мин (UT: 09h15min)

М1.1- изригване от областта
1968. Потвърждение за геомагнитна активност на
1 срещу 2 февруари
31 януари/19ч45мин:

Около 17ч40мин българско време в района на групата петна 1968 достигна
своя пик изригване със средна мощност (M1.1). Засега няма информация за
съпътстващи явления.
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M1.1-изригване в района на групата петна
1968 на 31 януари 2014г
Центърът за прогнози на космическото време в Боулдър потвърди прогнозата
си за срещата на Земята с изхвърления преди около 24 часа от Слънцето
облак коронално вещество. Това ще стане утре вечер (2 срещу 3 февруари).
Очаква се активизиране на геомагнитната обстановка, включително до ниво
на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Над полярните райони на Земята
се очаква аврорална активност.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-31/19ч45мин (UT: 17h45min)

Висока слънчева активност.
Плазмен облак се движи към Земята?
31 януари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше висока.

Мощното
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изригване с показател M6.6 от района на групата петна 1967 вчера вечерта
доведе до изхвърляне на коронална маса. В момента плазменият облак се
движи със скорост около 1500 км/с в междупланетното пространство и се
очаква да "закачи" с периферията си Земята през нощта на 1 срещу 2
февруари около полунощ българско време. Освен това изригване активната
област 1967 изригна още 8-10 пъти, но явленията бяха от слабия клас C.
Има някои несигурни индикации, че изхвърлената коронална маса в резултат
на вчерашното M2.1- изригване също ще засегне с периферията си Земята. За
този облак се счита, че в момента се движи в пространството с около 500
км/с. Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1-C2.
На слънчевия диск има 4 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1959, 1960 и
1967. Групите 1959 и 1960 са на самия западен край на слънчевия диск и
днес ще се скрият зад него. (По наше мнение те вече са залезли). Групата
петна 1967 надхвърля по площ 1100 милионни части от слънчевия диск, а
броят на петната в нея е около или над 40. Магнитният й клас е "бетагама-делта". Тя е основният източник на еруптивна активност на видимата
откъм Земята страна на Слънцето. Групата 1968 в северното полукълбо е
също интересна, въпреки, че засега е спокойна. Тя се разви до магнитен
клас "бета-гама". Съдържа 10-12 петна. Не е изключено скоро тя да покаже
и по-голяма еруптивна активност.

Групата петна 1967 на 31 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 112. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 161.
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Слънчевите петна на 31 януари 2014г
В рамките на 3-дневната прогноза (31 януари, 1 и 2 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 60% , а от мощния клас X е по 10% на ден.
Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е 170, а на 1 февруари ще бъде около 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скороста на слънчевия вятър не надхвърли 450
км/с. CH HSS- ефектът (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) се оказа малко по-слаб от очакваното и е вече
практически затихнал. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земяна в момента е 310-320 км/с.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане на спокойни нива. Утре
вечер (1 срещу 2 февруари) към полунощ българско време до Земята се
очаква да достигне с периферията си плазменият облак, изхвърлен вчера
вечерта от Слънцето в резултат от M6.6- изригването. Според числения
(ENLIL) модел на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър
скоростта на слънчевия вятър ще достигне около 500-550 км/с. Тази
прогноза обаче е в процес на уточняване.
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Числен модел на слънчевия вятър за периода
29 януари- 6 февруари 2014г
(Space Weather Prediction Center - Boulder,CO).
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е показана на най-долния панел.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята.
(Засега все още няма онлайн-обновяване на информацията от станция
Панагюрище.) Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Прогнозата за
третия ден (2 февруари) зависи от уточняването на числения модел за
слънчевия вятър. В зависимост от това на 2 февруари геомагнитната
обстановка би могла да остнане спокойна, но също така може да бъде между
спокойна и активна, включително и да достигне до ниво на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 5%. За 2 февруари (ЗАСЕГА) тя също е
5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 януари- 2 февруари) потокът
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-31/13ч00мин (UT: 11h00min)

30 януари/22ч45мин:

Мощно изригване (M6.6) в района
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на активната област AR11967
Тази вечер, около 18ч11мин българско време в района на групата петна 1967
стана мощно изригване с показател M6.6. Явлението продължи общо около 2
часа. Регистрирани са радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална
маса със скорост около 2160км/с. Движението на короналното вещество е
насочено силно на югоизток, но вероятно и частично по посока на Земята.
Регистрирано е и слабо разиоизбухване около честота f=3GHz ("ten-flare")
с продължителност около половин час. Допълнителна информация около
изригването и съпътстващите явления ще дадем по-късно тази вечер или утре
с главния бюлетин.

M6.6-изригване в района на групата петна
1967 на 30 януари 2014г

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-30/22ч45мин (UT: 20h45min)
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Умерена слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През последното денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази сутрин
активната област 1967 генерира две изригвания със средна мощност. Пикът
на първото беше около 08ч40мин българско време, а мощностният му
показател е M2.1-M2.2. Това изригване имаше и един малък вторичен пик с
максимум M1.1-M1.2 около 9ч00мин. Следващото M-изригване (M1.1) достигна
своя максимум около 10ч10мин. Рентгеновият поток още не е слязъл до
"спокойното" си ниво, което за последнтие 24 часа е около C1-C2. През
последното денонощие са станали и 11 изригвания от слабия мощностен клас
C. Техните източници са: 8 от района на областта 1967, 2 - от 1960 и едно
от групата 1968. Няма изхвърляния на коронална маса, които да се днижат
към Земята.

M2.1- изригване в района на групата петна
1967 сутринта на 30 януари 2014г.
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Групата петна 1967 на 30 януари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 5 регистрирани + 1 нова група петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1959,
1960,1965, 1967 + малка област източно от нея, в която засега се вижда
едно петно. В северното полукълбо е групата 1968. Най-големият център на
петнообразуване и същевременно на еруптивна активност е 1967. Тя съдържа
около 30 петна. Площта й е около 1000 милионни части от слънчевия диск и
при ясно време би се виждала с невъоръжено око (но задължително с очила
за слънчево затъмнение!!!..). Магнитният й клас е вече "бета-гама-делта".
Тя е потенциален източник не само на изригвания от клас M, но също така и
от мощния клас X.
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Слънчевите петна на 30 януари 2014г
Боулдърското число е 96. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 158.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 и 31 януари и 1 февруари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 60% , а от мощния клас X е по 10% на ден.
Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 1 февруари ще бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Поради CH HSS- ефект (влияяние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция) скоростта на слънчевия вятър беше между спокойни и завишени нива
през последните 24 часа. Максималната стойност, до която тя достигна беше
529 км/с вчера към 11ч българско време. Поради предимно северния знак на
междупланетното магнитно поле обаче това не доведе до значим ефект върху
земната магнитосфера. В момента скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 360- 370 км/с.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър може да достигне и надхвърли
скорост 400-500 км/с. На 1 февруари поради стихване на CH HSS- ефекта
скоростта на слънчевия мятър ще спадне трайно до спокойни нива под 400
км/с.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре (31
януари) тя ще бъде между спокойна и смутена, а на 1 февруари ще бъде
спокойна Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е както
следва: 30%- за днес, 15% - за утре и 5%- за 1 февруари. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за
1 февруари е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 януари- 1 февруари) потокът
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-30/11ч45мин (UT: 09h45min)

Дали AR11967 и AR11944 са една и
съща активна област?

29 януари/17ч15мин:

Тази сутрин получихме имейл от един от постоянните посетители на нашия
сайт - г-н Филип Апостолов. В писмото си той изразява съмнение, че може
би новата активна област AR11967 (1967) не e старата AR11944 (1944).
Според г-н Апостолов областта 1944 е все още зад източния лимб, но твърде
близо до него.
Слънцето се завърта около оста си средно за малко повече от 26 земни
денонощия. Това се отнася преди всичко до широчинния пояс между 5-6 и 40
градуса северна и южна ширина, където се формират повечето от
наблюдаваните активни центрове, включително и групите петна. Поради това,
че Земята се върти около Слънцето в същата посока, в която то се завърта
около оста си, за земните наблюданели този период е малко по-дълъг, а
именно около 27 дни. От това следва, че ако някаква област е била
наблюдавана върху слънчевата повърхност (фотосферата) по определен начин
(например на източния край на слънчевия диск), то след 27 дни тя ще се
наблюдава от Земята отново по същия начин. Ако това е дългоживуща група
петна (за каквато считаме 1944) то тя сега би трябвало да се вижда по
същия начин както това е било преди 27 дни. Т.е. ако групата петна 1967
е старата група 1944, то на днешното изображение на Слънцето 1967
трябва да се разполага почти по същия начин, както се е разполагала 1944
на 2 януари, а именно близо до източния край на слънчевия диск и малко
под видимия екватор.
За да проверим дали това е така прилагаме по-долу двете изображения на
Слънцето от 2 и 29 януари. С червени кръгове са оградени групите петна
1944 и 1967.
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2 януари

2014г; вдясно : групата петна

Малка разлика в местоположенията на 1944 на 2 януари и 1967 на 29 януари
наистина се вижда. Видимо 1967 сякаш избързва с около 0.5- 1 ден спрямо
1944. От друга страна тя изглежда и разположена малко по-на юг. Дали
обаче тази разлика е съществена?
Нека да погледнем и картата на Слънцето, построена по ултравиолетовите
изображения от космическите апарати STEREO-A, SDO и STEREO-B. Тя се
отнася за 27 януари. Обозначенията на групите петна са взети от
най-активния сайт за слънчево-земни радиолюбителски наблюдения в Северна
Америка (solarham.net). Според тази карта групата 1944 е била на 90
градуса източно от централния видим меридиан (т.е. на източния лимб). От
това следва, че наблюдаваното положение на 1967 днес (29 януари)
съответства на старата група 1944. На тази карта също така се вижда и
друг активен център, който се намира източно от 1944, но.. той е
обозначен като нов. Това разбира се, не бива да се разглежда като твърдо
доказателство, а само като подкрепящо твърдение, че 1944 и 1967 са една и
съща активни области.
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Пълна карта на Слънцето в ултравиолетова светлина
на 27 януари 2014г
Лекото отместване на юг на групата 1967 би могло да се обясни със слаб
дрейф на активния център по посока на полюса. Това явление е добре
познато и отдавна описано.
Видимите размери на 1967, сложният й магнитен клас ("бета-гама") и доста
високата еруптивна активност са косвено доказателстно, че тази група е
фактическият
"правоприемник" на 1944 в този район на Слънцето.

В заключение:
1.Най-вероятно (но не непременно) AR11944 и AR11967 са една и съща
дългоживуща активна област. Изглежда обаче, че през близо двете седмици,
докато тя не е била видима от Земята, е претърпяла голяма еволюция.
Последната би могла да се изразява например в това, че предната
(водещата) част на активната област се е усилила и развила повече в
сравнение с "опашната" й част. Поради това наблюдаваният център на
областта се е изместил малко по на запад в сравнение с началото на
януари.
2. Много по-малко вероятно, но все пак възможно, е да се е формирал
съвсем нов активен център, малко по на запад от 1944, но в непосредствена
близост до него.
3.Нов активен център се намира на самия източен край на слънчевия диск.
Как изглежда той, дали съдържа петна и колко са те, ще стане ясно през
следващите 24-36 часа.

29 януари/11ч45мин:

Серия от M- изригвания
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие слънчевата активност беше висока. Общо 6
изригвания от клас M имаше през последните 24 часа. Източникът на
всичките, без изключение, беше групата петна 1967. (Дали това е нов
активен център или е старата област 1944 ще дискутираме по-късно днес).
За първите пет съобщихме в нашия втори бюлетин от 14ч45мин вчера,
включващ и 4 допълнителни обновления, направени през следващите часове.
Последното M-изригване е от полунощ в 00ч04мин българско време.
Неговият мощностен показател беше M2.6. Групата 1967 генерира и 9 или 10
изригвания от клас C. Едно C- изригване имаше и в района на групата
петна 1960. През денонощието има регистрирани няколко ярки
изхвърляния на коронална маса, но нито едно от тях не е по посока на
Земята. Слънчевият рентгенов поток е около C1-C2.
На слънчевия диск има 4 регистрирани + една нова групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1959, 1960 и
1967. Източно от 1960 се оформя нов петнообразувателен център, който
засега няма номер. В северното полукълбо е групата петна 1968 (старата
1946). Групата 1967 е най-мощният активен център в момента откъм видимата
от Земята страна на Слънцето. Магнитният й клас е "бета-гама". Площта й е
около или дори над 600 милионни части от слънчевия диск. Тя е основен
потенциален източник на М- клас изригвания, както и на такива от клас X.

Групата петна 1967 на 29 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 70. По наша груба оценка
55-60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157.

Волфовото число е около
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Слънчевите петна на 29 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (29, 30 и 31 януари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M е по 60% , а от мощния клас X е по 10% на ден.
Вероятността за протонни (СЕЧ) изригвания е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 170, а на 31 януари ще достигне 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър варираше в доста
широки граници - от 280 до 470 км/с. В момента скоростта му е около
450-460 км/с.
Тенденцията е днес и утре скоростта на слънчевия вятър да нарастне поради
CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция). Тя ще достигне до около 600 км/с и ще остане сравнително висока
в рамките на целия 3-дневен период (29-31 януари).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и на 31 януари геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
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смутена, а утре (30 януари) тя ще бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е както следва:
20%- за днес, 30% - за утре и 15%- за 31 януари. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и 31 януари е по 5%, а за утре
е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (29-31 януари) потокът слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-29/11ч45мин (UT: 09h45min)
28 януари/14ч45мин:

Ново изригване със средна

мощност
Около 13ч40мин българско време активната област 1967 генерира ново
импулсно M-изригване (магнитуд M1.3-M1.4). Поведението на рентгеновия
поток "подсказва" поне за още едно изригване със средна мощност в
най-близките часове.

Слънчевият рентгенов поток между 9ч и 14ч30мин
българско време на 28 януари 2014г (GOES-15)

Допълнен в 15ч15мин: Ново М- изригване
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Около 14ч45мин българско време имаше ново M- изригваен почти със същата
мошност като това от 13ч40мин. Това е шестото поред изригване със седна
мощност в рамките на последните 24 часа и петото за това денонощие. Ето
защо цветовият код за нивото на слънчевата активност е вече червен, т.е
балът й е "висока".

Допълнен в 19ч15мин: М3.5- изригване
Следващото импулсно M- изригване от активната област AR11967 (1967) стана
приблизително в 17ч25мин българско време. Неговата мощност е около M3.5.

M3.5-изригване на 28 януари 2014г
(заснето в 17ч32мин бълг.време; SDO)

Допълнен в 10ч45мин: AR11967 "няма умора": M4.9 +

"ten-flare"!

Ново изригване, съвсем близко до "праговата" мощност M5, стана тази
вечер в 21ч40мин българско време. И този път "според традицията" от
последните две денонощия източникън е групата петна 1967 (старата 1944).
(Напомняме, че всички изригвания с мощност равна или по-голяма от M5 се
считат за мощни).
Явлението бе съпроводено от радиоизбухване около честота f=3GHz ("tenflare"). Мощността на радиоизбухването е надхвърлило близо 10 пъти
стойността на радиоиндекса F10.7. Продължителността на явлението е била
около 2 минути.

"Ten-flare" радиоизбухванията са потенциално опасни явления
цялата техника, работеща в гигахерцовата област.

за
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M4.9- изригване в района на групата петна
1967 вечерта на 28 януари 2014г.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-28/22ч45мин (UT: 20h45min)

28 януари/12ч45мин:

Нови 4 импулсни изригвания със

средна мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие слънчевата активност беше умерена. За
последните 24 часа имаше общо около 10-12 изригвания от слабия мощностен
клас C и три импулсни изригвания от средния мощностен клас M. Основен
техен източник беше новоизгряващата група петна 1967 (всъщност старата
1944). И четирите M- изригвания станаха в нейния район. Пикът на първото,
най-мощното измежду тях (M4.9) беше около полунощ в 00ч05мин българско
време. Второто (M1.1) стана точно три часа по-късно - в 03ч05мин, а
третото (M1.5) беше тази сутрин около 06ч02мин българско време.
Четвъртото M-изригване (M3.6)стана около 9ч25 мин тази сутрин. Първите
три изригвания бяха "радио-спокойни", т.е. няма регистрирани
радиоизбухвания, които да се асоциират с тях. За четвъртото още няма
информация. Повечето от C-изригванията станаха също в района на 1967,
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като само три са от другата новоизгряваща активна област 1968. Има
регистрирани няколко изхвърляния на коронална маса, но траекториите им са
встрани от посоката към Земята. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото C1.0-C1.5.

M3.6- изригване в района на групата петна
1967 сутринта на 28 януари 2014г.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1959, 1960 и 1967 (новият номер на
старата 1944). В северното полукълбо е групата петна 1968. Естествено,
интересът е насочен главно към групата петна 1967. Тя все още не е
достатъчно добре разкрита за наблюдателите от Земята и е трудно да се
даде точна оценка за магнитният й клас. Групите петна 1959 и 1960 са
магнитно спокойни и, като че ли няма основание да се очаква нещо
интересно от тях.
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Новоизгряващата група петна 1967 (старата 1944)
на 28 януари 2014г
Боулдърското число е 62. По наша груба оценка Волфовото число е около 50.
Слънчевият радиоиндекс е 142.
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Слънчевите петна на 28 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 януари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от
средния мощностен клас M за утре и на 30 януари е 50%. Вероятността за
изригване от мощния клас X е по 5% на ден, а за протонни (СЕЧ) изригвания
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 160, а на
30 януари ще достигне 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята беше в диапазона 300-350 км/с. Към настоящия момент тя е около
330 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде на спокойни нива, т.е. под 400
км/с. Утре и на 30 януари се очаква да се прояви CH HSS- ефект, т.е.
влияние на високоскоростен поток частици, чийто източник е слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция. Ето защо утре и на 30 януари
скоростта на слънчевия вятър ще се увеличи, като през първата половина на
третия ден (30 януари) ще достигне 600 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре поради очаквания
CH HSS ефект тя ше се активизира и ще бъде между спокойна и смутена, а на
30 януари ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 5%, за утре е 20%, а за 30 януари е
30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
пренебрежима, за утре е 5%, а за 30 януари е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 януари) потокът слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-28/12ч45мин (UT: 10h45min)
Поради голям брой токови удари през нощта на 24 срещу 25 януари
на територията на гр. Стара Загора възникнаха сериозни поражения
в използваните от нас интернет комуникации. Това създаде
проблеми за обновяването на HELIOTARAXY.COM между 25 и 27 януари
2014г.

Активната област AR11944 се
завръща отново с две M и множество Cизригвания
27 януари/15ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази нощ в
03ч20мин българско време имаше изригване със средна мощност (M1.0). 50
минути по-късно то бе последвано от второ такова, но малко по-мощно
(M1.1). Изригванията станаха откъм югоизточния край на слънчевия диск, а
за техен източник се счита завръщащата се група петна 1944. Освен двете
M - изригвания тази област беше източник и на близо 10 на брой слаби
такива- от клас C. Едно изригване от клас C стана и в района на групата
1960. Слънчевиян рентгенов поток е около нивото C1.0-C1.2. Няма
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1959 и 1960,
както и новоизгряваща група на източния лимб (вероятно старата 1944). В
северното полукълбо е залязващата 1957 и една новоизгряваща на изток нова
група петна. Всички тези групи петна са спокойни, а 1959 и 1960 явно са в
тенденция на отслабване. Интерес представлява завръщащата се 1944, която
се очаква, че ще се разкрие напълно през следващите 48 часа. Оттам може
да се очакват нови изригвания от клас M, както и (може би) от клас X.
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Слънчевите петна на 27 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 109. По наша груба оценка Волфовото число е около
55-60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 139.
В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 януари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от
средния мощностен клас M за утре и на 20 януари е 35%. Вероятността за
изригване от клас X за днес е пренебрежима, а за утре и на 29 януари е
по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 155, а на
29 януари ще достигне 160. Покачването на слънчевата активност се свързва
със "завръщането" на активната област AR11944 (1944).
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през изминалото
денонощие беше в спокойния диапазон между 340-350 и 400 км/с. В момента
тя е приблизително 340 км/с.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър поради очакван
слаб CH HSS- ефект (влияние на малка слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) днес и утре се скоростта на слънчевия вятър може да
нарастне до малко над 400 км/с, а на 29 януари отново да слезе на
по-ниски стойности.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Според Центъра за прогнози на космическото време днес и утре
геомагнитната обстановка под влияние на слаб CH HSS - ефект ще бъде между
спокойна и активна. На 29 януари тя ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре тя е 25%, а
за 29 януари тя е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес е
5%, за утре е 10%, а за 20 януари тя е пренебрежима.
По наше мнение короналната дупка, която е потенциален източник на CH HSS
- ефект, е твърде малка. Ето защо най-вероятно няма да има значимо
покачване на геомагнитната активност.
В рамките на 3-дневната прогноза (27-29 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-27/15ч45мин (UT: 13h45min)

24 януари/10ч45мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Всички
наблюдавани промени на слънчевата рентгенова радиация бяха изцяло в Bдиапазона. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса по посока на
Земята. Слънчевият рентгенов поток през последните 24 часа е предимно
около нивото B4.
На слънчевия диск има 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1952 (залязваща),1955,
1958,1959, 1960, 1961(залязваща), 1963 и 1965. В северното полукълбо е
само групата петна 1957. Тя , както и 1959 са от магнитен клас "бетагама". Всички групи петна обаче са спокойни. Повечето са в процес на
бавно разпадане.
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Групите петна 1959 и 1960 на 24 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 121. По наша груба оценка Волфовото число е 80-90.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 135.

Слънчевите петна на 24 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 януари) слънчевата
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активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас М) е по 15% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X ,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 26 януари ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Динамичният ефект от срещата на Земята с плазмения облак, изхвърлен на 20
януари от Слънцето беше слаб и почти не се почувства върху земната
магнитосфера. Вчера сутринта около 9ч30мин българско време скоростта на
слънчевия вятър достигна 522 км/с. След това обаче тя започна плавно да
спада поради това, че високоскоростният поток частици, чийто източниик е
слънчевата коронална дупка "CH1" се отмести поради околоосното въртене на
Слънцето и вече не е насочен към Земята. В момента скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 360 км/с.
Скоростта на слънчевия вятър в рамките на 3-дневната прогноза (24-26
януари) ще бъде ниска- около и под 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 26 януари геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е средно по 5% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-24/10ч45мин (UT: 08h45min)

Възможна е геомагнитна суббуря
днес следобяд и привечер

23 януари/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
слабо изригване (C1.3) стана снощи около 21ч05мин българско време. Няма
регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B4.
През изминалото денонощия бяха регистрирани голям брой изхвърляния на
коронална маса, но... откъм невидимата от Земята страна на Слънцето.
Техен източник е или мощният активен център AR11944 или нов активен
център, който според изображенията от STEREO Behind изглежда, че се
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изгражда в съседство с него. Какво точно се случва в този район ще
разберем след около 10 дни, когато той отново стане видим от Земята.
На слънчевия диск се виждат 8 регистрирани + 1 нова група петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са общо 8 групи
петна: 1952, 1955,1958, 1959, 1960, 1961, 1963 + новата група петна,
която е източно от 1960. В северното полукълбо е групата 1957. Тя, както
и 1959 са от магнитен клас "бета-гама" и са потенциални източници на
изригвания от средния мощностен клас M. Слаб растеж, основно в
централната си част показва групата петна 1957. Другите групи или са
стабилни или са в процес на бавно отслабване.

Групите петна 1959 и 1960 на 23 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 144. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 142.
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Слънчевите петна на 23 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас М) е по 30% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X ,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е 140, а на 25 януари ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята остана леко завишена поради продължаващ макар и слаб CH HSSефект (влияние на слънчевата короналта дупка "CH1"). В момента тя е
около 450 км/с.
Днес следобяд или привечер българско време се очаква плътността и
скоростта на слънчевия вятър да се повишат в резултат от срещата на
Земята с изхвърления на 20 януари от Слънцето облак коронално вещество.
Според числения ENLIL - модел скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята ще достигне около 550-600 км/с, а концентрацията на частици
(протони) ще е приблизително 25 на кубически сантиметър. На 24 и 25
януари скоростта на слънчевия вятър ще спадне до около 400 км/с.
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Параметри на слънчевия вятър според
числения модел на Центъра за
прогнози на космическото време в
Боулдър днес, в 13ч българско време
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка остана спокойна през
последното денононщие. Kp-индексът достигна стойност 3, но не и 4 за да
приемем, че е имало планетарна суббуря. В отделни райони, главно на
високи ширини, геомагнитната обстановка беше смутена и е имало условия за
аврорална активност. Проблемите с данните от Панагюрище продължават, така
че не можем точно да кажем каква е била геомагнитната обстановка над
нашата страна. (Може би било добре поне за известно време да се потърси и
даде линк в сайта към някоя геомагнитна обсерватория от съседна страна).
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Утре и на
25 януари тя ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 25 януари тя е 5%. За днес
има и 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-23/10ч00мин (UT: 08h00min)

Ниска слънчева активност. За
утре са възможни геомагнитни смущения
22 януари/10ч00мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
слаби изригвания в мощностния диапазон C1-C3. Две от тях станаха в района
на групата петна 1952, а едно в района на 1959. През последните 24 часа
не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса по посока на
Земята. Потвърдено е, че изхвърленият по-рано вчера плазмен облак, за
който съобщихме в нашия кратък бюлетин от снощи, ще достигне с
периферната си част Земята утре (23 януари) приблизително около обяд.
На слънчевия диск има 9 регистрирани +1 нова групи петна.
Петнообразуването е концентрирано почти изцяло в южното полукълбо. Там са
групите петна с номера 1952, 1955, 1958, 1959,1960, 1961, 1963, 1964 и
новата, нерегистрирана още група. В северното полукъбло е групата 1957.
Он магнитен клас "бета-гама" са групите 1957 и 1959. Те двете заедно с
1961 са потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M).
Групата 1959 е в процес на бавно отслабване, което е за сметка основно на
водещата й (западна) част.

Групите петна 1959 и 1960 на 22 януари 2014г (SDO)

Боулдърското число е 141. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 146.
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Слънчевите петна на 22 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас М) е по 30% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X ,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 24 януари ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Земята е все още в обсега на високоскоростна струя в слънчевия вятър,
чийто източник е слънчевата коронална дупка "CH1" (CH HSS- ефект, който
всъщност се забави). Скоростта на слънчевия вятър започна доста бързо да
нараства вчера през втората половина на деня и в момонта е около 550
км/с. Знакът на междупланетното магнитно поле е положителен, което не
стимулира геомагнитната активност.
Очаква се днес следобяд поради отминаването на действието на
високоскоростната струя, скоростта на слънчевия вятър постепенно да
започне да спада. Утре сутринта или около обяд скоростта на слънчевия
вятър, както и концентрацията на частиците в него отново ще нарастнат в
резултат от пристигането до Земяна на плазмения облак, който вчера бе
изхъврлен от Слънцето. Скоростта ще достигне отново до 550-600 км/с. На
25 януари тя плавно ще спада.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последното
денонощие.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес ,както и на 24 януари геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Поради очаквания ефект от облака слънчево коронално вещество, който
пристига утре около обяд в околностите на Земята, е възможно
геомагнитната обстановка леко да се активизира. Затова тя утре ще бъде
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 5% за днес и на 24 януари и 15% за утре. Вероятността за
малка геомагнитна буря за утре е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-22/10ч00мин (UT: 08h00min)

Изхвърляне на коронална маса
близо до източния край на слънчевия диск

21 януари/ 20ч45мин:

Продължителното C3.7 изригване от снощи, станало близо до източния край (
на слънчевия диск новорегистрираната група петна 1963) е било
съпроводено с изхвърляне на коронална маса от тип "частично хало".
Според анализа на движението на плазмения облак, направен с помощта на
софтуера ENLIL, е възможно той да "закачи" Земята. Това би трябвало да
стане рано сутринта българско време на 23 януари. Повече информация ще
дадем утре в главния бюлетин.
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Параметри на слънчевия вятър в близост до Земята (с
червени стрелки)около 05ч00мин бълг. време на
23 януари 2014г според числения модел на Центъра за
прогнози на космическото време в Боулдър. В най-горния
панел вдясно е показана концентрацията на частиците,
а на най-долния панел е скоростта.

®

HELIOTA AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-21/20ч45мин (UT: 18h45min)
21 януари/10ч30мин:

Няколко слаби изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 5
изритвания от клас C. Четири от тях бяха от активната област 1959, а едно
(най-мощното) стана в района на новоизгряваща на източния край на
слънчевия диск група петна. Неговият пик (C3.7) беше в 23ч40мин
бълг.време. Няма изхвърлянея на коронална маса по посока на Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B5-B6.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + 3 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полуукълбо. Там са групите петна 1952, 1955,
1958, 1959, 1960 и 1961 + трите нови нерегистрирани групи. В северното
полукълбо е само групата петна 1957. Групата 1959 е от магнитен клас
"бета-гама". Тя е и най-активната област в момента. Всички останали
центрове на петнообразуване са магнитно спокойни.
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Групите петна 1959 и 1960 на 21 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 131. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 140.

Слънчевите петна на 21 януари 2014г (SDO)
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В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас М) е по 30% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X ,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 23 януари ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 350
км/с. Снощи, около полунощ българско време Земята се срещна с поток
частици с относително висока скорост, чийто източник е слънчевата
коронална дупка "CH1". Увеличението на скоростта обаче беше много
по-малко от предварително прогнозираното. Скоростта на слънчевияя вятър
се вдигна до 340-350 км/с, колкото е и в момента.
Днес се очаква скоростта на слънчевия вятър да остане около 340-350 км/с
, а на 22 и 23 януари леко да спадне (до 300 км/с).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре и
на 23 януари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е 15% за днес и по 5% за утре и на 23 януари. За днес има
5% вероятност за малка геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

Сравнително спокойно
"космическо време"
20 януари/01ч15 мин:

(предварителен бюлетин)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Днес слънчената активност беше ниска благодарение на две изригвания от
клас C. Те станаха късно сутринта. След това рентгеновият поток започна
много плавно да слиза надолу. В момента е дълбоко потопен в B-диапазона
(около B4-B5). Нямаше никакви забележителни еруптивни събития.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + 1 нова група петна.
Петнооблазуването е съсредоточено почни изцяло в южното полукълбо. Там са
групите петна 1949, 1952, 1955, 1959, 1960 и новата нерегистрирана група.
Групата 1959 показва интересна "опашка" от няколко малки петна в доста
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подредена форма. Възможно е тази група до часове да се развие в по-висок
магнитен клас от "бета".

Групите петна 1959 и 1960 (SDO)

Боулдърското число е 114. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 128.
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Слънчевите петна на 20 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас М) е по 30% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
5%на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 22 януари ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
В момента скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 280 км/с.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане ниска - около и дори под 300
км/с. Поради очаквано преминаване на Земята през секторна граница на
междупланетното магнитно поле и
CH HSS- ефект (влияние на коронална
дупка в геоефективна позиция) утре вечер или през нощта срещу 21 януари
скоростта ще се повиши, но според числения модел Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър (ENLIL) до не повече от 420-450 км/с. Тя ще
се запази приблизително на това ниво и на 22 януари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
На 21 и 22 януари тя ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за утре е 15%, а за
22 януари е отново 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

Допълнителeн бюлетин за днешната дата (ако това се налага поради
интересни събития) очаквайте след 22 часа.

19 януари/12ч30мин:

Групите петна 1959 и 1960

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше около
8-10 изригвания от слабия мощностен клас C. Техен основни източници бяха
групите петна 1959 и 1960. Най-мощното събите за последните 24 часа
беше изригване с мощностен показател C6. То стана вчера около 14ч
българско време в района на групата 1959. Снощи около 23ч30мин бълг.време
избухна протуберанс в югозападната част на слънчевия диск. Има изхвърляне
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на коронална маса. В процес на уточняване е дали изхвърленият облак може
да достигне Земята. Избухването много слабо личи на изображенията при
дължина на вълната 304 ангстрьома от спътника SDO. Според нас това е
слабо явление. Рентгеновият поток е около нивото B4-B5.

Избухване на протуберанс на 18
януари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 1949, 1952, 1955, 1958, 1959 и 1960. На
север от екватора е само групата 1957. Всички групи петна са от магнитни
класове "алфа" и "бета". Групите 1959 и 1960 имат потенциал за изригвания
със средна мощност (клас M). Останалите групи петна са магнитно спокойни.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

217 of 498

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

Слънчевите петна на 19 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 114. По наша груба оценка Волфовото число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 130.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас М) е по 30% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
5%на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 21 януари ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в окколностите на Земята е 290- 300 км/с.
Динамичният ефект от срещата на Земята със "следата" от изхвърлената от
Слънцето на 14 януари коронална маса беше повече от невзрачен. В резултат
от срещата скоростта на слънчевия вятър едва достигна 330 км/с. Това
стана около 21ч българско време.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще бъде ниска (около 300 км/с).
На 21 януари тя леко ще нарастне - най-напред поради пресичане на
секторна граница на междупланетното магнитно поле, а след това поради
CH HSS ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 21 януари ще
бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 21 януари е 15%. За
третия ден (21 януари) има и 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

Нови групи слънчеви петна. За
днес е възможна слаба геомагнитна активност

18 януари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше около 15
изригвания от слабия мощностен клас C. Техен главен източник беше активен
център, намиращ се около югоизточния край на слънчевия диск, който все
още няма номер. На монтажната картина, която направихме преди малко на
базата на последните изображения от спътника SDO в бяла светлина и на
дължина на вълната 304 ангстрьома, този активен район (най-вероятно) вече
се вижда. Най-мощното изригване беше с показател C8.9 Неговият пик беше
вчера в 18ч03мин българско време. Другите два източници на изригвания
бяха групите петна 1953 и 1956. Рентгеновият поток е около нивото B4-B5.
Няма регистрирани нови изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.

Източният край на слънчевия диск на 18 януари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 7 регистрирани + 3 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1949, 1952,
1953, 1955, 1956 и 1958 + 2 нови нерегистрирани групи на източния лимб. В
северното полукълбо е групата 1957 + една нова група. В момента всички
групи петна изглеждат магнитно спокойни.
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Слънчевите петна на 18 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 95. По наша груба оценка Волфовото число е около 70.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 129.
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас М) е по 30% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 130, а на 20 януари- около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята в момента е
приблизително 310 км/с. През последните 24 часа тя не успя да премине
границата от 400 км/с. Максималната скорост от 393 км/с беше достигната
около 23ч българско време. По наше мнение облакът от изхвърленото на 14
януари слънчево коронално вещество вече се е разсеял в пространството.
Трябва да отбележим още, че началната му скорост на 14 януари беше твърде
ниска - около 550 км/с.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър обаче днес
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скоростта на слънчевия вятър леко ще нарастне, тъй като все още
плазменият облак се очаква да се срещне със Земята. На 18 и 19 януари
скоростта отново ще спадне до спокойни нива в диапазона на 300- 400
км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
В предвид на очакваната среща с облак слънчева плазма, изхвърлен от
Слънцето на 14 януари, днес геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. Утре и на 20 януари тя ще бъде спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, а за утре и на
20 януари тя е по 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес е
10%, а за следващите два дни е пренебрежима.
(По наше мнение обаче днес геомагнитната обстановка също ще бъде
спокойна, най-много смутена.)
В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

През последните 36 часа има проблеми с достъпа до данните от
геомагнитната обсерватория в Панагюрище в квази- реално време.
Най-вероятно проблемът е на сървера geophys.bas.bg.

Ниска слънчева активност.
Очакват се геомагнитни смущения и/или слаба
буря днес и утре

17 януари/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 10-12 на
брой изригвания от клас C. Техни източници бяха основно групата петна
1953, както и един новоизгряващ активен център, намиращ се близо до
югоизточния край на слънчевия диск. Предполага се, че това е една от
двете стари активни области 1936 или 1940. Този район даде и най-мощното
изригване през последното денонощие с магнитуд около C6. Пикът ня
явлението беше около 23ч40мин българско време. Няма изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток в момента
е около нивото C1-C2 и през последните часове леко е завишен. По всичко
изглежда, че това е свързано с изгрева на новата активна област и слабите
изригвания, които тя генерира.
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Вляво: C6- изригване на източния лимб, регистрирано от
спътника SDO около 23ч40мин бълг.време на 16 януари
2014 г. Вдясно: Свързано с изригването изхвърляне на
коронална маса (CME)(STEREO-Ahead). Посоката на движение
на плазмения облак е далеч встрани от Земята
На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 1949, 1952, 1953 и 1955. Очаква се до 24
часа да се появи на югоизточния лимб и новият активен център. В северното
полукълбо е групата петна 1948. Всички групи петна са магнитно стабилни
или са в процес на отслабване.
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Слънчевите петна на 17 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 77. По наша груба оценка Волфовото число е около 60.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 121.
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Според Центъра за прогнози на космическото време
в Боулдър вероятността за средно или мощно изригване ( рентгенови
класове M и X), както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. По
наше мнение има малка вероятност за M-изригване в рамките на 3-дневния
период. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 януари ще бъде между
115 и 120.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 360
км/с.
Очаква се днес във връзка с приближаването на плазмения облак, изхвърлен
от Слънцето на 14 януари, скоростта на слънчевия вятър да се вдигне до
450-500 км/с. Възстановяването на "спокойнито ниво" около и под 400 км/с
ще стане на 19 януари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
на 19 януари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 25%, за утре е 20%, а за 19 януари е 5%. За днес
има 10% вероятност за малка геомагнитна буря. За утре тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

Слънцето е спокойно. Възможна е
геомагнитна активност утре следобяд

16 януари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа има само две изригвания от клас C при това с много
нисък мощностен показател (C1.1- C1.2). Първото от тях е от нова активна
област, изгряваща на източния лимб. Местоположението на второто засега не
е точно известно. Няма геоефективни изхвърляния на коронална маса по
посока на Земята. Рентгеновият поток е около нивото B4-B5.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + 1 нова групи петна.
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна
1953 и новоизгряващата група на източния край на слънчевия
от екватора са 1948 и 1950. Всички групи петна са магнитно

Преобладава
1949, 1952,
диск. На север
спокойни.

Боулдърското число е 87. Волфовото число по наша груба оценка е около 60.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 126. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 400-410 км/с.
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Слънчевите петна на 16 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (16,
активност ще бъде ниска. Вероятността
на ден за целия период. Вероятността
както и за протонно (СЕЧ) изригване е
радиоиндекс F10.7 утре и на 18 януари

17 и 18 януари) слънчевата
за M-клас изригване е по 5% средно
за мощно изригване от клас X,
пренебрежима. Слънчевият
ще бъде около 130.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през изминалото
денонощие. Над България геомагнитната обстановка също беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ше бъде спокойна. Утре следбяд е възможно
активизиране на земното магнитно поле поради очакваната среща на
Земята с облак коронално вещество, изхвърлен от Слънцето на 14 януари.
Ето защо утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и
активна, а на 18 януари - между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за утре е 25%, а за
18 януари тя е 20%. За утре вероятността за малка геомагнитна буря на
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средни ширини е 10%, а на 18 януари е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16-19 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.

15 януари/12ч30мин:

"Космическото време" е почти

спокойно
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 4-5
слаби изригвания в диапазона C1-C3. Източник на две от тях е вече
залязлата група петна 1944. Вчера около обяд имаше слаба ерупция в
северното полукълбо, съпроводена с изхвърляне на коронална маса (видео).
Плазменият облак се движи в пространството с първоначална скорост около
540 км/с. Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър има
малка вероятност на 17 януари той да достигне и частично да засегне
Земята. Възможно е обаче дотогава да се разсее в пространството. Други
изхвърлянияя на коронална маса по посока на Земята засега няма.
Рентгеновият поток е около нивото B6.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + 1 нова група петна. Преобладава
петнообразуването в южното полусълбо. Там са групите петна 1949, 1952 и
1953. В северното полукълбо са групите 1948 и 1950. Малката група петна
1954, която вчера получи номер днес не се вижда. Всички групи петна
изглеждат магнитно спокойни. Групата 1944, която беше главен източник
на активност през последните десетина дни вече залезе зад западния
край на слънчевия диск.
Боулдърското число е 95. По наша груба оценка Волфовото число е около 65.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 137. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 490 км/с.
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Слънчевите петна на 15 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 януари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за M-клас изригване за днес е 25%,
а за утре (16 януари) и 17 януари тя е 10%. Вероятността за мощно
изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване за днес е 10%,
а за утре и на 17 януари е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде 135, а на 17 януари ще е около 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последното
денонощие. Имаше отделни райони от Земята, където тя беше смутена или
активна. Над България беше спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита вече спадна до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Спокойна до
активна се очаква тя да бъде на 17 януари. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 17 януари тя
е 25%. За 17 януари има и 10% вероятност за малка геомагнитна буря на
средни ширини.
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В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 януари) потокът слънчеви протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо
до обичайния фон.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2014-01-15/12ч30мин (UT:10h30min)

Малка ерупция предизвиква голямо
изхвърляне на коронална маса. Ще достигне ли
то до Земята на 17 януари?
15 януари/02ч00мин:

На този видeоклип, получен по изображения от оптическия комплекс AIA на
борда на спътника SDO, както и от короножрафа COR2 на борда на сондата
STEREO- Ahead се вижда една относително слаба ерупция (по всичко
изглежда свързана с протуберанс). Тя обаче е предизвикала доста голямо
изхвърляне на коронална маса. Според предварителния числен модел на
слънчевия вятър, направен в Космическия център Годард на НАСА, облакът
коронално вещество ще достигне до Земята на 17 януари. Според по-късно
получените снимки от коронографа LASCO_C2 обаче той се движи силно
отклонен на север и няма да се срещне с нашата планета. Това засега се
счита за изключено. Утре ще следим развитието по въпроса...

Импулсно M-изригване. Планетарна
геомагнитна суббуря
14 януари/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Снощи, почти
в полунощ (около 23ч40мин българско време) залязващата активна област
AR11944 (1944) генерира импулсно M-изригване с магнитуд M1.3. Явлението е
било кратко, на самияя западен край на слънчевия диск и не е било
съпроводено със значими съпътствящи явления. През последните 24 часа има
и няколко изригвания в мощностния диапазон C1-C3. Техен източник е била
основно 1944, а само едно е от областта 1953. Вчера сутринта около 9ч
българско време в северното полукълбо на Слънцето е избухнал голям
протуберанс. Има изхвърляне на коронална маса, но нейното движение е
встрани от посоката към Земята. Слънчевият рентгенов поток през
последните часове е около нивото C1.
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Слънево M1.3-изригване от областта
AR11944 на 13 януари 2014г (SDO/AIA)
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Избухване на протуберанс (14 януари 2014г)
(SDO/AIA )
На слънчевия диск има 5 регистрирани + две нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна
1944(залязваща), 1949, 1952 и 1953. В северното полукълбо е 1948 и двете
нови нерегистрирани групи. Групата петна 1944, която се оказа втората по
големина за целия 24-ти слънчев цикъл (SC24) дотук, вече е на самия
западен лимб. По-интересна изглежда новата група 1953, но като цяло
всички центрове на петнообразуване засега са почти спокойни.
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Слънчевите петна на 14 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 102. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 също се е "устремил надолу" и е
143. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята продъължава да
е доста висока и в момента е приблизително 650 км/с.
Днес слънчевата активност ще бъде умерена, а утре и на 16 януари ще бъде
ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) за днес е
50%, а за 15 и 16 януари е по 10%. Вероятността за изригвания от мощния
клас X, както и за протонни (СЕЧ)изригвания е пренебрежима в рамките на
3-дневната прогноза (14,15 и 16 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде 135, а на 16 януари ще е 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последните 24 часа плътността на слънчевия вятър в околностите на
Земята се увеличи, а скоростта му се запази сравнително висока (над 600
км/с). В резултат на това през последното денонощие планетарната
геомагнитна обстановка беше смутена. Късно през нощта, между 3 и 6ч
българско време планетарният 3-часов Kp-индекс достигна бал 4 (суббуря).
Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е все още леко завишен и малко над обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена , а утре и
на 16 януари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смушения на
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средни ширини в рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 януари) e по
5% на ден.
В случай, че няма слънчево протонно изригване днес потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна ше бъде все
още леко завишен, но ще продължи да спада. Утре и на 16 януари ще е

около обичайня фон.
13 януари/21ч45мин:

Аврорална активност

Високата скорост на слънчевия вятър (над 700-800 км/с) през днешния ден
не успя да доведе до сериозна геомагнитна активност поради много ниската
плътност на плазмата. Все пак над полярните области имаше значителна
аврорална активност. Доказателство за това е красивото полярно сияние,
заснето над Финска Лапландия рано тази сутрин.
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Сияние над Лапландия (13 януари 2014г)
(снимка: Gareth Hutton ; solarham.net)

13 януари/12ч15мин:

Планетарна геомагнитна суббуря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Имаше няколко
слаби изригвания в дипазона C1-C1.5. Няма регистрирани изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B8.
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На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1944, 1949, 1950, 1951 и 1952. В
северното полукълбо са групите 1946 и 1948. Групата петна 1944 е вече
близо до западния край на слънчевия диск и ще залезе през следвашите 48
часа. Площта й е около 1000 милионни части от слънчевия диск. Съдържа
около 20 петна. Магнитният й клас е "бета-гама". Тя е значителен
потенциален източник на изригвания със средна мощност. Има малка
вероятност и за мощно изригване от клас X. Другата по-значителна група е
1946. Магнитният й клас е също "бета-гама". Приема се, че може да даде
изригване със средна мощност (клас M). Тя също е близо до западния край
на слънчевия диск.

Групата петна 1944 на 13 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 118. По наша груба оценка Волфовото число е около
90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 155. Поради CH HSS-ефект (влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция) скоростта на слънчевия
вятър в момента е приблизително 840 км/с.
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Слънчевите петна на 13 януари 2014г (SDO)
Днес и утре слънчевата активност ще бъде между умерена и ниска, а на 15
януари ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност (клас
M) за днес и утре е по 50%, а за 15 януари е 10%. Вероятността за
изригвания от мощния клас X за днес и утре е по 10%, а за 15 януари е
пренебрежима.Вероятността за слънчеви протонни (СЕЧ)изригвания за днес и
утре е по 30%, а за 15 януари е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде 145, а на 15 януари ще е 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Планетарната геомагнитна обстановка беше смутена през последното
денонощие. Геомагнитният Kp- индекс достигна тази нощ бал 4, съответстващ
на планетарно геомагнитно смущение (суббуря). Геомагнитната активност е
била значителна над полярните райони на Земята, откъдето очакваме
съобщения за аврорална активност и снимки на полярни сияния.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита още е завишен, но вече значително под прага на
слаба радиационна буря (S1).
Днес геомагнитанта обстановка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 15 януари ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е около 10-15% за днес (наша оценка), а за утре и на 15
януари тя е 5%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини е
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прогноза (13-15 януари).

В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде завишен, но с тенденция към спад и под прага на слаба
радиационна буря (S1). В случай на ново слънчево протонно изригване той
може отново да достигне нива на радиационна буря.

Радиационната буря приключи.
Скоростта на слънчевия вятър е над 600 км/с

12 януари/21ч00мин:

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) e вече под
прага за радиационна буря (S1). Скоростта на слънчевия вятър надхвърли
600 км/с, а знакът на междупланетното магнитно поле в околностите на
Земята е "-". Сякаш нищо не пречи да има поне геомагнитна суббуря, но
засега няма. Може би защото налягането на слънчевия вятър е твърде ниско.

Скоростта на слънчевия вятър е
между 450-500 км/с
12 януари/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Имаше около 10
слаби изригвания (клас C). Източникът на повечето от тях беше групата
петна 1944, включително и най-мощното (C6) около 15ч10мин българско
време. Едно изригване имаше от групата 1950. Няма регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B7-B8.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1944, 1949,
1951, 1952 + една от двете нововъзникнали групи. Тя се разполага между
1949 и 1951. В северното полукълбо са групите петна 1946, 1948, 1950 +
малко единично петно, което се намира в непосредствена близост
северозападно от 1948. Групата петна 1944 продължава да намалява по площ
и брой петна. Магнитният й клас е "бета-гама-делта". 1944 продължава да
бъде основен и фактически и потенциален източник на активни процеси откъм
видимата от Земята страна на Слънцето. В процес на отслабване е и групата
1946 в северното полукълбо, чийто магнитен клас е "бета-гама".
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Групата петна 1944 на 12 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 134. По наша груба оценка Волфовото число е между 90
и 100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 продължава плавно да спада и днес е
166. Под влияние на
CH HSS-ефект, свързан с влиянието на короналната
дупка "CH1", скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
значително завишена спрямо вчера и към момента е 500 км/с.

Слънчевите петна на 12 януари 2014г (SDO)
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В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 януари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% ,за клас X е по 35%, а за протонно (СЕЧ)
изригване е по 30% за всеки един от трите дни. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще е 170, а на 14 януари - около 160.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Поради очаквания CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) скоростта на слънчевия вятър се увеличи с около
20-25% спрямо вчера. Това обаче се оказа недостатъчно за по-значителна
геомагнитна активност, дори и при преобладаващ благоприятен знак ("-") на
междупланетното магнитно поле
в околностите на Земята. Ето защо
среднопланетарната геомагнитна обстановка остана спокойна. Само над
отделни райони на Земята тя достигна смутени нива (но България не е между
тях).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10M; СЕЧ) на
геостационарна орбита през последното денонощие се задържа около прага S1
(малка радиационна буря).
Скоростта на слънчевия вятър днес се очаква да варира в диапазона 450-500
км/с (CH HSS-ефектът продължава) при преобладаващо отрицателен знак на
междупланетното магнитно поле в околностите на Земята. Поради това се
очаква днес геомагнитната активност да бъде между спокойна и активна.
Утре тя ще бъде между спокойна и смутена, а на 14 януари ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
35%, за утре е 15%, а да 14 януари тя е 5%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е по 5%.
Ако няма слънчево протонно изригване днес СЕЧ-потокът на геостационарна
орбита ще слезе под прага на радиационна буря (бал S1), а утре или на 14
януари ще достигне до обичайния фон. В предвид на 30% вероятност за
слънчеви протонни изригвания обаче вероятността за ново активизиране на
радиационната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (12-14 януари)
е значителна.

Голяма слънчева коронална дупка.
Отново чакаме геомагнитна буря
11 януари/13ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Има само три
изригвания в диапазона C1.1- C1.4. Източник на две от тях е групата
петна 1946, а едното е от новата група 1950. Няма регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B8-B9.
Гигантската коронална дупка "CH1" заема обширна област в северното
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полукълбо от полярните райониа ( около 65 градуса северна ширина) до
екватора. Тя е източник на високоскоростен поток частици в слънчевия
вятър, с който днес се очаква Земята да се срещне, предизвиквайки
геомагнитна активност (CH HSS- ефект).

Голяма коронална дупка на слънчевия диск на
11 януари 2014г. Изображение в дължина на вълната
1600 ангстрьома (SDO/AIA; l= 1600 A)
На слънчевия диск има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1944, 1949 и новата 1951. На север
от екватора са 1946, 1948 и 1950. Групата петна 1944 продължава да е
най-големият източник на петнообразуване. Площта й е около 1400 милионни
части от слънчевия диск. Съдържа около 40-50 петна. Магнитният й клас е
"бета-гама-делта". Въпреки, че през последните два дни тя е доста
спокойна все пак остава главен потенциален източник на еруптивна
активност. Групата 1946 е от магнитен клас "бета-гама", но и от нея
активността за момента е слаба.
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Групата петна 1944 на 11 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 138. По наша груба оценка Волфовото число е около
90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 175. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 400-410 км/с.
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Слънчевите петна на 11 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 януари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% ,за клас X е по 35%, а за протонно (СЕЧ)
изригване е по 30% за всеки един от трите дни. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще е 170, а на 13 януари - около 175.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ)на геостационарна
орбита слезе под прага на радиационна буря със средна мощност (S2) и в
момента е в диапазона на радиационна буря с малка мощност (S1).
Очаква се през следващите часове геомагнитната обстановка да се
активизира под действието на високоскоростен поток частици в слънчевия
вятър, чийто източник е короналната дупка "CH1" в северното полукълбо (CH
HSS- ефект). Ето защо днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна, а на 13 януари - между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 45%, за
утре е 35%, а за 13 януари е 15%. За днес вероятността за малка
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геомагнитна буря е 15%(Kp=5; бал G1), а за утре и на 13 януари е по 5%.
За днес и утре се очаква аврорална активност над полярните и приполярни
райони на Земята.
Днес потокът слънчеви протони с висока евергия (СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде в диапазона на малка радиационна буря (бал S1). В случай,
че на Слънцето няма нови слънчеви протонни изригвания СЕЧ-потокът ще
продъължи плавно да спада и утре ще слезе под прага за малка радиационна
буря. Около нивото на фона той ще достигне вероятно на 13 или 14 януари.
В случай на ново протонно изригване радиационната обстановка отново ще се
активизира.

10 януари/12ч45мин:

Геомагнитната буря се размина за

днес
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Имаше само две
C-изригвания- по едно от групите петна 1944 и 1946. Няма регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B8-B9.
На слънчевия диск има 4 регистрирани групи петна. Има и три нови групи,
които засега нямат номера. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там продължава да доминира групата петна 1944. Тя е от
магнитен клас "бета гама-делта". През последното денонощие 1944 се сви
незначително по площ , но загуби около 50% от малките си петна. В момента
общия брой петна в тази група е около 50-60. Другата група на юг от
екватора е 1949. В южното полукълбо е и едно ново малко единично петно.
Ако не изчезне до довечера ще получи номер. На север от екватора са
групите 1946 и 1948. Там има две нови малки групи.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

242 of 498

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

Групата петна 1944 на 10 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число се "срути" и днес е 106. По наша груба оценка
Волфовото число е около 80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 също намалява,
но по-плавно и е 184. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 390-400 км/с.
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Слънчевите петна на 10 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 януари) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% ,за клас X е по 35%, а за протонно (СЕЧ)
изригване е по 30% за всеки един от трите дни. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 12 януари ще бъде около 180.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Изхвърленият на 7 януари от Слънцето плазмен облак снощи се срещна със
Земята, но динамичният ефект беше доста слаб. Ето защо
среднопланетарната геомагнитна обстановка остана спокойна. Само в отделни
райони на Земята имаше геомагнитни смущения. Над България геомагнитната
обстановка остана спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита през последните 24 часа спадаше доста плавно и в
момента е около нивото на средна радиационна буря (бал S2).
За днес Центърът за прогнози на космическото време в Боулдър продължава
да дава голяма вероятност за висока геомагнитна активност. Според тях
геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и мощна геомагнитна
буря (G3). Според нас по-вероятно е днес геомагнитната обстановка да е
между спокойна и смутена. Утре под влияние на слънчева коронална дупка в
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геоефективна позиция (CH HSS- ефект) геомагнитната обстановка ще се
активизира и ще бъде между смутена и активна, а на 12 януари ще бъде
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 20%, за утре е 45%, а за 12 януари е 35%. Вероятността
за малка геомагнитна буря за утре е 10%, а за 12 януари е 5%.
Днес потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде около или под прага на средна радиационан
буря(S2). Ако днес и през следващите два дни няма значителни слънчеви
протонни изригвания той ще продължи да спада с тенденция да достигне
обичайните околофонови стойности към 12-13 януари. В случай, че в
рамките на 3-дневната прогноза (10-12 януари) има нови протонни
изригвания СЕЧ-потокът ще започне да расте отново.

09 януари/22ч00мин:

Слънчевият плазмен облак идва...

В 21ч32мин българско време спътникът ACE (Advanved Composition Explorer)
регистрира рязко покачване на скоростта ан слънчевия вятър от 380-390
км/с на почти 500 км/с. Изглежда, че очакваният облак слънчево коронално
вещество вече приближава Земята. В такъв случай през следващите час -два
можем да очакваме геомагнитна активност. Колко ли мощна обаче ще бъде
тя? По наше мнение - не повече от малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5;бал G1).

Параметрите на слънчевия вятър, измервани от ACE
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за периода от 16 до 22ч българско време на 9
януари. Скоростта е показана на втория панел
отдолу нагоре.

Радиационната буря слезе
бал S3 на S2. Геомагнитната буря се
"отменя"?!...
09 януари/15ч00мин:

от

През последните часове се наблюдава трайна низходяща тенденция в СЕЧпотока на геостационарна орбита. Той вече е твърдо в S2-диапазона
(средна радиационна буря). Ако тази тенденция се запази (което е твърде
вероятно при положение, че няма междувременно някое мощно изригване) до
довечера радиационната буря ще слезе до прага S1.
Скоростта на слънчевия вятър от сутринта досега се е увеличила
незначително. В момента дори е леко спаднала до 380 км/с. Дали идващият
слънчев плазмен облак е намалил скоростта си? Или може би дори се е
разсеял в простанството между Земята и Слънцето?!... Това ще разберем
до довечера.

09 януари/14ч00мин:

Потенциално опасно "космическо

време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Активните
области 1944 и залязлата вече 1947 генерираха няколко изригвания от
слабия клас C. Няма регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока
на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B8-B9. Гигантската
коронална дупка "CH1" се простира от северните полярни области почти до
екватора. Днес тя се разполага почти по централния меридиан на Слънцето.
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Коронална дупка близо до централния
меридиан на слънчевия диск на 9 януари
2014г. (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1944 и новата 1949. В северното
полукълбо са групите 1946 и 1948. Групата 1944 леко увеличи площта си до
около 1600 милионни части от слънчевия диск. Тя е от магнитен клас "бетагама-делта" и е голям потенциален източник на изригвания със средна и
голяма мощност (рентгенови класове M и X), както и протонни (СЕЧ)
изригвания. С малко по-ниска вероятност като потенциален източник на
еруптивна активност трябва да се отчита и групата петна 1946.
Останалите две групи засега са магнитно напълно спокойни и не са с нищо
забележителни.
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Групата петна 1944 на 9 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 178. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 195. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 400-410 км/с.

Слънчевите петна на 9 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 януари) слънчевата активност
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ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 80% ,за изригване от мощния клас X е по 50%, а за
протонно (СЕЧ) изригване е по 40% за всеки един от трите дни.

Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 януари ще бъде около
195.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последното
денонощие, включително и над България.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита вече повече от денонощие е близо до прага S3
(мощна радиационна буря). Повишеният СЕЧ- поток предизвиква появата на
паразитни сигнали (много светли точки) в изображенията от детекторите
(CCD- матрици)на оптическите уреди, работещи на борда на спътниците в
орбита около Земята. Като пример за това показваме едно изображение от
коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO от тази нощ.

Изображение от коронографа LASCO_C2
Светлите точки и линии са паразитни
сигнали, получени от попаденията на
енергетични слънчеви частици (СЕЧ)(SOHO)
Днес следобяд според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър
до Земята трябва да достигне облакът коронално вещество, изхвърлен от
Слънцето в резултат от X1.2- изригването вечерта на 7 януари. В резултат
на това се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
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мощна геомагнитна буря (Kp=7; G3). Утре геомагнитната обстановка ще бъде
между смутена и мощна геомагнитна буря. На 11 януари първоначално
обстановката ще се успокои, но в последствие ще се активизира отново
поради влияние на короналната дупка CH1 (CH HSS- ефект). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини са както следва: 15% за днес, 20%
за утре и 45% за 11 януари. Вероятността за малка геомагнитна буря за
днес е 35%, за утре е 30%, а за 11 януари е 10%. Вероятността за мощна
геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е 50%, а за 11 януари е
пренебрежима.
Очаква се мощна аврорална активност над полярните райони на Земята.

...........................................................
Геомагнитната буря (Kp=5 или повече) е природно явление, което оказва
значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за
различни технически аварии, смущения в работата на апаратурата на
изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на
индивидуално и масово агресивно поведение, както и вероятността за пътнотранспортни произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.

...........................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (9-11 януари) ще продължи мощната
радиационна буря (бал S3). За днес следобяд дори се очаква потокът на
слънчевите протони с висока енергия да прехвърлят прага S3 макар и за
кратко, а след това отоново да слязат около него.
Мощната радиационна буря (бал S3)е потенциално опасно природно явление.
Тя е свързана със значителен риск от аварии в работата на електронната
апаратура на изкуствените спътници на Земята, управляващата и
навигационната апаратура на гражданските и военните самолети, летящи на
височина 8-10 км над земната повърхност или по-голяма. Има значителен
радиационен риск за екипажа на Международната космическа станция и малък
риск за екипажите и пътниците на самолетите, летящи на височини около и
над 8-10 км.
При много мощна радиационна буря (S4) радиационният риск за космонавтите
в орбита около Земята става сериозен, а за екипажите и пътниците в
гражданската и военната авиация е значителен. Повишена е опасността от
грешки в работата на системите за ориентация и навигация на изкуствените
спътници на Земята и самолетите. Възможно е на високи ширини да се
наблюдава покачване на естествения приземен радиационен фон (GLEявление, Ground Level Enhancement). В този случай са възможни фалшиви
тревоги за аварии в АЕЦ.
Радиационните бури с бал S3 или по-голям оказват сериозен ефект върху
метеорологичните процеси в рамките от 4-5 до 30 дни и могат да повлияят
върху достоверността на средносрочните и дългосрочни метеорологични
прогнози със срок от 7 дни или по-голям.
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Бурно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Две мощни
изригвания (M7.2 и X1.2) бяха генерирани в активната област AR11944
(1944). Те станаха съответно в 12ч13мин и 20ч30мин българско време.
Изригване със средна мощност (M3.6) имаше призори в 05ч47мин българско
време от залязващата активна област 1947. Освен това в рамките на
последните 24 часа имаше 7-8 изригвания от клас,C, чийто източници бяха
областите 1944, 1946 и 1947. Мощното M7.2 изригване от вчера по обяд
предизвика само слабо радиоизбухване в гигахерцовата област ("tenflare"). Нямаше никакви други съпътстващи явления. Второ мощно изригване
(X1.2), което фактически беше "общо дело" на активните области 1943 и
1944 бе съпътствано с мощно изхвърляне на коронална маса (CME) по посока
на Земята, от съпътстващо това явление радиоизбухване от II тип, а така
също и от протонно (СЕЧ) изригване. Последното "подхрани" действащата
вече близо две денонощия радиационна буря в околностите на Земята.
Началната скорост на изхвърления облак коронално вещество се оценява на
1069 км/с. Очаква се той да достигне Земята най-късно утре сутринта (9
януари). Възможно е обаче това да стане още тази вечер или през нощта. В
рамките на последните 24 часа няма други регистрирани геоефективни
изхвърляния на коронална маса. Рентгеновият поток през последните часове
е около нивото C1.
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M3.6- изригване от активната област AR11947 (SDO)

Внезапните йоносферни смущения (SID- явления),
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предизвикани от двете мощни слънчеви изригвания
на 7 януари по данни от нашия SID-монитор на
честота 24kHz.
Тази сутрин на слънчевияя диск останаха 4 регистрирани групи петна. В
югоизточния край на слънчевия диск се появи една нова група , засега без
номер. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там е голямата
група петна 1944 (AR11944). Вчера тя отново слабо нарастна във водещата
си част. В момета площта й е между 1500 и 1600 милионни части от
слънчевия диск. Магнитният й клас е "бета-гама-делта". Тя е основен
потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност
(рентгенови класове M и X), както и на протонни (СЕЧ)- изригвания. В
южното полукълбо са и залязващата 1937 + новата група петна.
На север от екватора са групите петна 1946 и 1948. Първата от тях е от
магнитен клас "бета-гама". Наред с 1944 в южното полукълбо тя е другият
сериозен потенциален източник на активни явления.

Групата петна 1944 на 8 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 196. Съответното Волфово число по наша груба оценка
е около 110-120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 237. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е 320-330 км/с.
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Слънчевите петна на 8 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 януари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 80% ,за изригване от мощния клас X е по 50%, а за
протонно (СЕЧ) изригване е по 40% за всеки един от трите дни.

Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 195, а на 10
януари ще е 190.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Динамичният ефект от срещата на Земята с облака коронално вещество
изхвърлен от Слънцето на 4 януари беше слаб. Скоростта на слънчевия вятър
едва достигна 400-420 км/с, а след това спадна. Ето защо
среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие
остана спокойна. Над изолирани райони от Земята бяха регистрирани
геомагнитни смущения (суббури), включително и над България.
Радиационната обстановка беше активна. През последната нощ след
вчерашното X-изригване потокът слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) надхвърли нивото на средна радиационна буря (S2) и почти
достигна бал S3, т.е. мощна радиационна буря.
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Потокът слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ) между 6 и 8 януари 2013г (GOES-13)
При тази обстановка има значителен риск от аварии в работата на
електронната апаратура на изкуствените спътници на Земята, управляващата
и навигационната апаратура на гражданските и военните самолети, летящи на
височина 8-10 км над земната повърхност или по-голяма. Има значителен
радиационен риск за екипажа на Международната космическа станция и малък
риск за екипажите и пътниците на самолетите, летящи на височини около и
над 8-10 км.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре между активна и мощна геомагнитна буря (Kp=7; бал G3), а на 10 януари между смутена и малка геомагнитан буря (Kp=5; бал G1). Според нас
публикуваните процентните вероятности от Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър от 0ч снощи за геомагнитните явления по
райони на Земята съдържат явни грешки и са недостоверни.

...........................................................
Геомагнитната буря (Kp=5 или повече) е природно явление, което
оказва значително влияние върху околната среда на Земята и
технологичната инфраструктура в околоземния космос. Тя може да
се окаже причина за различни технологични аварии, смущения в
работата на апаратурата на изкуствените спътници на Земята.
Увеличава се вероятността за прояви на индивидуално и масово
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агресивно поведение, както и вероятността за пътно-транспортни
произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие.
Увеличава се вероятността за инфаркти и инсулти на високи и
средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или
7)може да възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на
средни ширини, включително за авиацията, електропреносната мрежа
и комуникациите.
...........................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (8-10 януари) ще продължи радиационната
буря. Днес и утре потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV;
СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде основно в диапазона на буря със
средна мощност (S2). На 10 януари СЕЧ-потокът ще слезе в диапазона на
малка радиационна буря (S1).
При ново слънчево протонно изригване обаче реалната обстановка ще бъде
по-активна.

Мощно изригване (X1.3) от
активната област 1944
07 януари/20ч45мин:

Около 20ч българско време в областта AR11944 започна ново мощно
изригване. То достигна своя пик около 20ч30мин българско време.
Магнитудът му е приблизително X1.3. Очаквайте допълнителна информацияя
през следващия един час.
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X1.3- изригване от активната област AR11944 (SDO)
Допълнено в 21ч15мин: Изригването е резултат от взаимодействие
активните области 1943 и 1944

на

Разглеждането на картината на изригването в по-висока резолюция и на
дължина на вълната 1700 ангстрьома доста ясно показва, че районът, която
е засегнат от процеса обхваща освен областта 1944 също и съседната малка
активна област 1943.
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X-изригването "под лупа" (SDO)
Допълнено в 21ч45мин: Радиоизбухване от II тип и мощно изхвърляне на
коронална маса (CME)
Ярко изхвърляне на коронална маса личи на последното публикувано
изображение от коронографа на сондата STEREO- Ahead. Ориентацията на
облака показва, че движението е по посока на Земята. Регистрирано е и
радиоизбухване от II тип, съпровождащо изхвърлянето на коронална маса.
Скоростта на движение на плазмата е определена на 1064 км/с.
Засега не се съобщава за радиоизбухване от IV тип, което би било
индикатор за протонно изригване.
Допълнено в 22ч30мин: СЕЧ-потокът на геостационарна орбита тръгна нагоре
Независимо, че няма съобщение за радиоизбухване от IV тип, протонното
изригване все пак е факт. През последните минути потокът на слънчевите
протони с висока енергия (СЕЧ) на геостационарна орбита започна бързо да
нараства. Това предвещава най-малкото задържане на този поток на ниво на
слаба радиационна буря (S1). По наше мнение обаче усилването на СЕЧпотока до ниво на средна радиационна буря S2 e по-вероятният сценарий.
Това ще го разберем най-късно утре сутринта.
Допълнено в 23ч30мин: CME от изригването ще достигне Земята утре вечер?
Според ранната предварителна прогноза въз основа на числевия модел на
слънчевия вятър на Космическия център Годдард на НАСА облакът от
изхвърлено коронално вещество трябва да достигне Земята на 8 януари (утре
вечер), около 20ч българско време. Очаква се планетарна геомагнитна буря
със средна мощност (Kp=6; бал G2) на 9 януари.
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Модел на слънчевия вятър на Космическия център
Годдард (фиксирана картина за 8 януари, 20часа
българско време )

Слаб динамичен ефект от срещата
на Земята с плазмения облак

07 януари/18ч45мин:
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Параметри на слънчевия вятър, измерени от спътника ACE на
7 януари 2014г (скоростта и плътността са на втория и третия панел отдолу
нагоре) (SPWC; solarham.net)
Спътникът ACE (Advance Composite Explorer) регистрира днес в 16ч15мин
българско време идващата към Земята част от плазмения облак, изхвърлен от
Слънцето на 4 януари. Ефектът засега е слаб. Скоростта на слънчевия вятър
се увеличи от 340 до около 420 км/с. Концентрацията на частиците се
увеличи около 3 пъти, прибилзително от 3 на 10 частици/куб.см. Това не
предполага много силен ефект върху геомагнитната обстановка. По-пълна
яснота в ситуацията ще има през следващите часове.

Допълнено в 22ч45мин: Геомагнитна суббуря над България
Геомагнитната обстановка над България се е активирала до ниво на суббуря.
Местният K-индекс в Панагюрище е достигнал бал 4 между 18 и 21ч българско
време.

Мощно слънчево изригване (M7.2).
Много вероятни геоефективни съпътстващи
явления
07 януари/13ч15мин:
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Преди около един час, в 12ч13мин българско време стана мощно слънчево
изригване (M7.2). Неин източник е активната област AR11944 (1944). Тя е в
ОТЛИЧНА ГЕОЕФЕКТИВНА ПОЗИЦИЯ. Много са вероятни геоефективни съпътстващи
явления - протонно изригване, изхвърляне на коронална маса. Изригването
все още не е стихнало. Очакваме съобщения за радиоизбухвания. Допълнения
към този бюлетин ще има през следващите часове.

M7.2- изригване от активната област AR11944 (SDO)

Допълнено в 13ч20мин: "Ten-flare" радиоизбухване
В 12ч11мин българско време е регистрирано радиоизбухване около честота
f=3GHz (ten-flare) с продължителност 5 минути. Максималната стойност на
потока надхвърли близо два пъти индекса F10.7
Явлението е потенциално опасно за цялата техническа инфраструктура,
ползваща гигахерцовия радиообхват (мобилни телефони, радари, GPS,
спътникова телевизия и др.).

Допълнено в 14ч00мин: SID-явление, свързано с изригването
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Отразеният от ниската йоносфера радиосигнал
на честота 24 kHz, регистриран от SID-монитора
в НАОП "Ю.Гагарин", на който е регистрирано и M7.2
- изригването

Допълнено в 18ч30ч: Няма изхвърлена коронална маса
Изригването от обяд не произведе забележимо изхвърляне на коронална маса,
нито протонно изригване. Липсват и характерните индикатори при подобни
събития - радиоизбухванията от II и IV тип.

Петнообразуването - с дневен
рекорд за слънчев цикъл 24 (SC24). Активна
геофизична обстановка
07 януари/10ч45мин:

През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Рано тази
сутрин- около 05ч50мин българско време имаше изригване със средна мощност
(M1.0). Вероятните източници на това изригване са групите петна 1946 в
северното полукълбо или 1937 на югозападния лимб. Засега няма достатъчно
информация за категорично заключение по въпроса. Във всеки случай
изригването е почти импулсно и не е геоефективно. През последните 24
часа имаше и няколко изригвания от клас C. Най мощното сред тях беше с
показател C7, а източникът му беше активната област AR1944 (1944). Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
Рентгеновият поток е около ниво C1.
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10ч българско

На слънчения диск има 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо - благодарение на групата 1944. Нейната площ е около
1400-1500 милионни части от слънчевия диск и съдържа общо около 110-120
петна. Магнитинят й клас е "бета-гама-делта ". Към настоящия момент
показва признаци за стабилизация и еруптивната й активност съществено
намаля спрямо предните 2-3 дни. Все пак тя си остава основен потенциален
източник на средни и мощни изригвания (рентгенови класове M и X ), както
и за протонни (СЕЧ) изригвания. Другите три групи в южното полукълбо са
1937,1938 и 1943 (тя не се вижда на най-новите изображения от тази
сутрин). На север от екватора са 1942, 1945, 1946, 1947 и 1948. Групите
петна 1937(залязваща) и 1946 са от магнитен клас "бета-гама". По
-интересната от тях е 1946, тъй като 1937 днес ще се скрие зад западния
лимб.
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Групата петна 1944 на 7 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 245. Това е нов дневен рекорд за настоящия
петнообразувателен цикъл под номер 24.По наша груба оценка дневното
Волфово число е около 150. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e сравнително
висок, но продължава да спада и днес е 205. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизително 360 км/с.
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Слънчевите петна на 7 януари 2014г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 януари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% ,а за изригване от мощния клас X както и за
протонно (СЕЧ) изригване е по 30% за всеки един от трите дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 9 януари ще бъде около 195.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита вчера около обяд бързо се покачи в резултат на
изригване около западния лимб и достигна около 300 пъти над обичайния
фон. Започна слаба радиационна буря, която продължава и в момента. В
резултат на това съществува минимален риск за електрониката на
изкуствените спътници на Земята, както и за екипажа на Международната
космическа станция.
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Потокък слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ) между 5 и 7 януари 2013г (GOES-13)
Според най-новия числен модел на слънчевия вятър, направен с програмния
пакет ENLIL в Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър, днес
рано следобяд българско време до Земята трябва да достигне с периферията
на фронта си облакът от коронално вещество, изхвърлен от Слънцето на 4
януари. В резулт на това геомагнитната обстановка ще се активизира,
включително до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1).
Активната геомагнитна обстановка ще продължи и утре. На 9 януари тя ще
бъде между спокойна и смутена. За днес и утре се очаква аврорална
активност над полярните райони на Земята. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 45%, а за 9 януари е 15%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 35%, за
утре е 15%, а за 9 януари е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност за днес е 5%.

...........................................................
Геомагнитната буря (Kp=5 или повече) е природно явление, което оказва
значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за
различни технологични аварии, смущения в работата на апаратурата на
изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на
индивидуално и масово агресивно поведение, както и вероятността за пътнотранспортни произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
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включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.

...........................................................
Днес потокът на слънчеви протони с висока енергия на геостационарна
орбита ще остане над прага на слаба радиационна буря (S1), но с
тенденция към отслабване. Ако няма нови слънчеви протонни изригвания,
утре той ще слезе под прага на радиационна буря с изглед на 9 януари да
спадне на околофонови нива.
В рамките на 3-дневната прогноза (7- 9 януари) има значителна вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита допълнително да се повиши и да остане на нива на
радиационна буря (бал S1 или по-голям).

06 януари/12ч45мин:

Започна слаба радиационна буря

(бал S1)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита започна бързо да расте през последните 30-40 минути
и вече достигна ниво на малка радиационна буря (бал S1). Засега
източникът не е съвсем сигурен. Най-вероятно това е продължително C3
изригване в района на групата петна 1944. То достигна своя пик около
11ч55мин българско време.

Допълнен в 18ч00мин: Източникът на СЕЧ- изригването е активната
област 1936
Изясни се, кой е източникът на изригването, причинило настоящата
радиационна буря. Това е намиращата се около западния лимб активна
област AR11936 (1936). Самото изригване е регистрирано от
ултравиолетовата камера на сондата STEREO Ahead, а също и от камерата AIA
на спътника SDO. Фаактически от SDO е наблюдаван отблясък от изригването,
тъй като в този момент областта 1936 е била вече точно зад западния лимб.
Има и регистрирато изхвърляне на коронална маса, което не е геоефективно.
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Изригване на западния лимб от групата петна 1936 в
10ч българско време на 6 януари 2014г: Изображения
он камерата AIA на борда на станцията SDO при
дължина на вълната 304A(вляво) и 1600A(вдясно)

Вероятността за изригвания от
клас X остава 30%. Геомагнитна активност утре

06 януари/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше само 4
изригвания от клас C. Източникът на всички тях беше активната област
AR1944 (1944). Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока
на Земята. Рентгеновият поток варира около ниво C1-C2.
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 2 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо - благодарение на групата 1944. През
последните 24 часа тя спря да расте на площ. Както и вчера площта й е
около 1500 милионни части от слънчевия диск. Има обаче голяма динамика в
централната и опашната й част. Броят на петната в групата почти се удвои
и днес е между 100 и 120. Магнитният й клас е "бета-гама- делта". 1944
остава най-големият потенциален източник на изригвания от средния
мощностен клас M и практически единствен източник за изригвания от клас X
и протонни (СЕЧ) изригвания. В южното полукълбо са още групите петна 1937
(магнитен клас "бета-гама", залязваща), 1938 и 1943. "Раздвижване" има в
северното полукълбо. Освен двете регистрирани групи петна 1942 и 1946
там се намират и двете нови групи. Като се изключи слабата активност на
1944, вчера всички групи петна на слънчевия диск бяха спокойни.
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Групата петна 1944 на 6 януари 2014г (SDO)

Слънчевите петна на 6 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 225. По наша груба оценка Волфовото число е 140-150.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 218. Скоростта на слънчевия вятър в
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околностите на Земята е 380-390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 януари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% ,а за изригване от мощния клас X както и за
протонно (СЕЧ) изригване е по 30% за всеки един от трите дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е около 220, а на 8 януари ще бъде 215.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитна обстановка през последното денонощие беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше малко над обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре (7 януари) се
очаква до Земята да достигне плазменият облак, изхвърлен от Слънцето
късно вечерта на 4 януари в резултат на M4- изригването от областта 1944.
В резултат на това геомагнитната обстановка ще се активизира и ще бъде
между спокойна и активна, включително до малка геомагнитна буря (Kp=5;
бал G1). На 8 януари геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
5%, за утре е 30%, а за 8 януари тя е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре е 10%, а за 8 януари е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (6- 8 януари) има значителна вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на радиационна
буря (бал S1 или по-голям).

Възможна е слаба геомагнитна
активност на 7 януари
05 януари/20ч30мин:

Според публикувания числен модел на слънчевия вятър на Космическия център
Годдард на НАСА, би трябвало на 7 януари периферията на облака изхвърлена
коронална маса при снощното M4 изригване да засегне с периферията си
Земята. При това положение може да се очаква да има слаба геомагнитна
активност във вторник (на Ивановден).
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Модел на разпределението на концентрацията на
частиците на слънчевия вятър в равнината на
земната орбита на 7 януари 2014г
(Goddard Space Flight Center ; solarham.ner)

Групата петна 1944 е увеличила
площта си с близо 50% за 24 часа. Възможно е
изригване от най-висок клас

05 януари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Активната
област AR11944 беше източник на две изригвания със средна мощност за
последните 24 часа. Първото от тях с магнитуд M1.2 стана вчера по обяд
около 12ч30мин,а второто (M4.0) беше късно вечерта около 21ч35мин.
Третото M-изригване стана приблизително 20 минути след полунощ
българско време. Негов източник беше групата петна 1941. Освен тези три
изригвания със средна мощност през последното денонощие имаше и 3
изригвания от мощностен клас C с източник групата петна 1944.
M4- изригването беше съпроводено от радиоизбухване в гигахерцовата област
("ten-flare"), както и от протонно (СЕЧ)- изригване. Регистрирано е и
изхвърляне на коронална маса (CME). Според анализа на изображенията от
коронографите на STEREO Behind и SOHO (LASCO_C2 и C3) движението на
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плазмения облак е ориентирано основно на юг, но е възможно частично да е
и по посока на Земята. Анализите продъължават, а по-точна информация ще
има по-късно днес. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е
около нивото C2.

Изхвърляне на коронална маса (4 януари 2014г)
(SOHO/ LASCO_C3)
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Групата петна 1944 на 5 януари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 8 групи петна. Петнообразуването е концентрирано
основно в южното полукълбо, където "господства" огромната група 1944. Тя
вече заема площ от 1500 милионни части от видимия диск на Слънцето и
е нарастнала почти с 50% за последните 24 часа. В състава си включва
около 60-70 петна. Магнитния й клас е "бета-гама- делта". Има потенциал
за средни и мощни изригвания. По наше мнение ако тя продължи да нараства
по площ и брой петна и днес, може през следващите 24-48 часа да станем
свидетели и на първото за слънчевия 24-ти цикъл "свръх- изригване", т.е.
изригване с мощностен показател равен или по-голям от X9.

..........................................................
От особена важност при подобни мощни изригвания са съпътстващите явления.
Такива биха могли да бъдат: комплексно радиоизбухване, което да обхване
целия диапазон на УКВ + диапазона от 1-20 GHz, мощно протонно (СЕЧ)
изригване, което да предизвика радиационна буря в околностите на Земята
със средна или голяма мощност (бал S2 или по-висок), както и геоефективно
изхвърляне на коронална маса (поради благоприятната позиция на групата
петна 1944 спрямо Земята днес и през следващите няколко дни). Последното
би могло да предизвика планетарна геомагнитна буря с голяма мощност
(Kp=>7, т.е. бал G3 или по-голям)в рамките на следващите 48-72 часа.

..........................................................
Другите групи петна в южното полукълбо са 1937, 1938, 1941 и 1943. В
северното полукълбо са групите 1942, 1945 и 1946.
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Слънчевите петна на 5 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 178. По наша груба оценка Волфовото число е около
120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e с дневен рекорд поне от два месеца
насам и е 215. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
450-460 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 януари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% , за изригване от мощния клас X както и за
протонно (СЕЧ) изригване е по 30% за всеки един от трите дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 7 януари ще бъде около 220.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита е леко завишен след снощното M4-изригване, но е
много под прага за радиационна буря.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 7 януари ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за всеки
един от трите дни.
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В рамките на 3-дневната прогноза (5- 7 януари) има значителна вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на радиационна
буря (бал S1 или по-голям).

04 януари/22ч15мин:

Изригване със средна мощност

(M4.0)
Активната област AR11944 току-що отново се "прояви". Преди около час тя
генерира изригване със средна мощност (M4). То достигна максимум около
21ч30-21ч40мин. българско време. В момента рентгеновият поток е в процес
на бавно спадане. Очакват се съпътстващи явления.

M4.0 - изригване в района ва групата петна 1944
(4 януари 2014г)(SDO)

Допълнено в 23ч45мин: Радиоизбухване от IV тип и "ten-flare"
В 21ч22мин българско време е регистрирано радиоизбухване от IV тип. Този
вид явления обикновено се асоциират с протонни (СЕЧ)изригвания и са
предвестници на радиационни бури.
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Между 21ч03мин и 21ч31мин е регистрирано радиоизбухване около честота
f=3GHz ("ten- flare"). Максималният поток достигна приблизително 3 пъти
днешния среднодневен поток при дължина на вълната 10.7см, който числено
се изразява с индекса F10.7. Подобни явления са потенциално опасни за
всички радиоустройства, ползващи гигахерцовия обхват.

Изригване със средна мощност
(M1.2) в района на групата петна 1944
04 януари/13ч30мин:

Днес около 12ч30мин в активната област AR1944 (1944) достигна своя
максимум изригване с показател M1.2.

M1.2 - изригване в района ва групата петна 1944
(4 януари 2014г)(SDO)

В центъра на вниманието:
Активната област AR11944 (1944)
04 януари/10ч30мин:
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Активната
област AR11944 (1944) генерира тази нощ в 23ч14мин българско време ново
изригване със средна мощност (M1.1). Предварителната информация за него
бе даден в краткия ни бюлетин от 01ч15мин снощи. Напомняме, че групата
петна 1944 даде вчера рано следобяд друго изригване със средна мощност
(M1.0). През последното денонощие имаше и около 11-12 изригвания от
слабия мощностен клас C. Почти всички те бяха от 1944, а само едно от
реактивиралата се област 1937. Няма регистрирани изхвърляния на коронална
маса по посока на Земята. Слънчевиян рентгенов поток е средно около
нивото C1-C2, но варира силно в резултат на многото изригвания.
На слънчевия диск има 8 групи петна. Силен превес има петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1936 (залязваща), 1937, 1938, 1940
(залязваща), 1941 и 1943. В северното полукълбо са малките групи 1942 и
1945. Обект на специално внимание е групата петна 1944. Площта й е около
1300 милионни части от слънчевия диск. Това я прави най-голямата
регистрирана група петна от последните месеци. Магнитният й клас е
"бета-гама". Има потенциал за изригвания със средна и голяма мощност
(рентгенови класове M и X), а така също и за протонни (СЕЧ) изригвания.

Групата петна 1944 на 4 януари 2014г (SDO)
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Слънчевите петна на 4 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 162. По наша груба оценка Волфовото число е около
110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 182. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 500-510 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 януари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% , за изригване от мощния клас X е по 30%, а за
протонно (СЕЧ) изригване е по 10% за всеки един от трите дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 185, а на 6 януари ще достигне 190.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
спокойна. Поради все още незатихнал
CH HSS-ефект (влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция) над някои райони на
Земята обаче тя беше смутена или активна. Над България имаше период
вчера между 17 и 20ч българско време с геомагнитна буря със средна
мощност (в станция Панагюрище K=6).
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Местният K- индекс в станция Панагюрище (2-4 януари 2014г)
(www.niggg.bas.bg)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес CH HSS- ефектът ще стихне окончателно. Вследствие на това скоростта
на слънчевия вятър ще спадне до типичните спокойни нива около и под 400
км/с. Геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и (все още)
смутена. Утре и на 6 януари тя ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 6
януари тя е 5%. За днес все още има 5% вероятност за малка геомагнитна
буря, но за следващите два дни тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (4- 6 януари) има малка вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на слаба
радиационна буря (бал S1).

M1.2- изригване в 23ч17мин
българско време от групата петна 1944
04 януари/01ч15мин:
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Слънчевият рентгенов поток през нощта на 3/4 януари 2014г
(GOES-15)

Геомагнитна буря със средна
мощност над България

03 януари/22ч45мин:

Местният К-индекс в станция Панагюрище достигна днес между 17 и 20 часа
българско време бал 6 (геомагнитна буря със средна мощност).

03 януари/15ч15мин:

M1.0- изригване от групата петна

1944
Около 14ч50мин българско време групата областта 1944 генерира изригване
със средна мощност (M1.0).
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M1.0-изригване от активната област AR11944 на
3 януари 2013г (SDO)

Голямата група петна 1944 е
главен източник на изригвания. Планетарна
геомагнитна буря
03 януари/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Новият
активен център AR11944 (1944) генерира тази нощ в 0ч22мин българско време
ново изригване със средна мощност (M1.2). Засега няма данни за значителни
съпътстващи явления. През последните 24 часа имаше общо 10-12 изригвания
от клас C. Техен главен източник беше отново групата 1944 ,а само за
едно от тях като източник е локализирана групата петна 1936.
Регистрирани са и избухвания на протуберанси в югоизточната и
югозападната части ва слънчевия диск. Те са съпроводени с изхвърляния на
коронална маса, но плазмените облаци ще подминат Земята. Слънчевият
рентгенов поток през последните часове варира предимно около нивото C1.
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Слънчево M1.2- изригване от групата петна 1944
на 2 срещу 3 януари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 8 регистрирани и една нова групи петна. Силно
преобладава петнообразуването в южното полукълбо. На север от екватора са
групите 1942, както и новата 1945. Южно от екватора са 1936, 1938, 1940,
1941, 1943, 1944 и една нова група източно от 1938. Активната област
AR11944 (11944) е най-мощния център на петообразуване и еруптивна
активност. Магнитният й клас е "бета-гама". Тя е сериозен потенциален
източник на изригвания със средна мощност (класове M и X), а също така и
на протонни (СЕЧ) изригвания. Поради осолоосното въртене на Слънцето през
следващите няколко дни областта 1944 непрекъснато ще подобрява
геоефективната си позиция. Групата петна в момента заема площ от малко
над 1000 милионни части от слънчевия диск и би могла да се види и с
невъоръжено око (но задължително с предпазващите зрението очила за
слънчево затъмнение!). Другата голяма група петна е 1936. Тя също е от
магнитен клас "бета-гама", но вече е в процес на отслабване. Освен това е
и на западния край на слънчевия диск. По тази причина от нея не може да
се очаква много от гледна точка на геоефективни явления.
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Групата петна 1944 на 3 януари 2013г (SDO)

Слънчевите петна на 3 януари 2014г (SDO)
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Боулдърското число е 133. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 161. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 550 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 януари) слънчевата активност
ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 75% , за изригване от мощния клас X е по 30%, а за
протонно (СЕЧ) изригване е по 10% за всеки един от трите дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 5 януари ще бъде около 170.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър надхвърли 600 км/с
и геомагнитната активност достигна ниво на малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; G1). 3-часовият планетарен Kp-индекс беше 5 в периода
между 20 и 23 часа българско време. Местният K- индекс в Панагюрище
беше 4, т.е. над България геомагнитната обстановка беше смутена
(суббуря).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре поради продължаващо влияние на слънчена коронална дупка в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект) геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена, а на 5 януари ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре е 15%, а за
5 януари е 5%. Днес и утре има 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (3- 5 януари) има малка вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на слаба
радиационна буря (бал S1).

Малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1)
02 януари/23ч15мин:

Тази вечер между 20 и 23ч българско време 3-часовият планетарен Kp-индекс
достигна бал 5, съответстващ на малка геомагнитна буря. Скоростта на
слънчевия вятър надхвърли 600 км/с. Очаква се аврорална активност над
полярните райони. До този момент не е публикуван актуалният местен
K-индекс от станция Панагюрище.

Новият активен център AR11944
генерира изригване със средна мощност (M1.7)

02 януари/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Мощното
M.9.9-изригване от вчера генерира изхвърляне на коронална маса (CME).
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Днес ще се разбере доколко то би могло да бъде геоефективно. Изригването
обаче беше "радио- спокойно", т.е. не бе съпроводено с радиоизбухвания.
Не е регистрирано и протонно (СЕЧ) изригване. Изхвърленият облак
коронално вещество при новогодишното M6.6-изригване се движи много
бавно, със скорост около 275 км/с и практически няма да окаже никакъв
значим ефект върху земната магнитосфера. Ново изригване със средна
мощност M1.7 e станало призори, около 4ч30мин българско време. Негов
източник е новоизгряващата група петна 1944 (AR11944). Ще следим през
следващите часове за съпътстващи явления. Обаче тъй като групата 1944 е
все още на самия източен лимб,засега тя не може да даде геоефективни
изхвърляния на коронална маса. През последните 24 часа станаха и 5
изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници са групите
петна 1940 и новата 1944. Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1.

Слънчево M1.7- изригване от групата петна 1944
на 2 януари 2014г (SDO)
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са 5 групи: 1936, 1938, 1940, 1941, 1943 и 1944. В
северното полукълбо е само групата 1942. Групите 1936 и 1944 са от
магнитен клас "бета-гама-делта". Те са потенциални източници за средни и
мощни изригвания (класове M и X). Групата 1936 е потенциален източник и
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на протонни (СЕЧ)изригвания. Обект на по-специален интерес през
следващите няколко дни ше бъде 1944, която ще подобрява геоефективната си
позиция. Групите 1940 и 1941 са от магнитен клас "бета-гама". Те заедно с
1938 имат потенциал за изригвания от средния мощностен клас M.

Новата група петна 1944 (SDO; solarham.net)
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Слънчевите петна на 2 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число е 109. По наша груба оценка Волфовото число е 90-95.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 160. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 560 км/с.
Днес слънчевата активност е висока, а утре и на 4 януари тя ще бъде между
умерена и висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 70% за 3 и 4 януари. Вероятността за изригване от мощния клас X е по
30%, а за протонно (СЕЧ) изригване е по 10% за всеки един от трите дни
(2, 3 и 4 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре (3 януари ще бъде
около 160, а на 4 януари ще достигне 165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. На два пъти през последните 24 часа 3-часовият планетарен
Kp-индекс достигна бал 4 (планетарна геомагнитна суббуря). Първият път
това стана вчера следобяд между 14 и 17ч българско време, а вторият път тази сутрин между 5 и 8 часа. Над България геомагнитната обстановка беше
активна. Местният K- индекс в стнация Панагюрище беше равен на 7 (мощна
геомагнитна буря) вчера между 14 и 20 часа българско време, а през
следващите три часа, т.е. между 20ч и 23ч спадна на 5 (малка геомагнитна
буря). След това геомагнитната обстановка над България се успокои. В
момента обаче е смутена (В Панагюрище K=4)
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.

Местния 3-частен K-индекс в станция Панагюрище за периода
31 декември 2013- 2 януари 2013г (niggg.bas.bg)
Днес геомагнитната обстановка под влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция (CH HSS-ефект) ще бъде между спокойна и малка
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1). Утре и на 4 януари ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
30%, за утре 20%, а за 4 януари тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, а за утре и 4 януари тя
е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (2- 4 януари) има малка вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на слаба
радиационна буря (бал S1).

01 януари/22ч00мин:

Ново мощно изригване (M9.9)

Приблизително в 20ч50мин бълг.време активната област AR11936 (1936)
генерира второ за последните 24 часа мощно слънчево изригване. Неговият
мощностен показател е M9.9.
Данни за съпътстващи явления засега няма.
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Слънчево M9.9- изригване от групата петна 1936 на 1 януари 2014г; вляво:
изображение от камерата AIA на борда на спътника SDO; вдясно - слънчевият
ренгенов поток между 16 и 22ч българско време по данни от спътника
GOES-15

Планетарно геомагнитно смущение
(суббуря), над България - мощна геомагнитна
буря (K=7)
01 януари/18ч15мин:

През последните три часа геомагнитната обстановка е смутена в планетарен
мащаб. Среднопланетарният 3-часов геомагнитен Kp - индекс достигна бал 4,
съответстващ на планетарно геомагнитно смущение (суббуря). Конкретно над
нашата част от света обаче геомагнитната активност е по-висока.
3-часовият местен K- индекс в Панагюрище е равен на 7 за интервала между
14 и 17 часа българско време. Това съответства на мощна геомагнитна
буря над нашата страна.
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Местния 3-частен K-индекс в станция Панагюрище за периода
30 декември 2013- 1 януари 2013г (niggg.bas.bg)
Геомагнитната буря (Kp=5 или повече) е природно явление, което оказва
значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за
различни технологични аварии, смущения в работата на апаратурата на
изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на
индивидуално и масово агресивно поведение, както и вероятността за пътнотранспортни произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)може да
възникнат проблеми и с техническата инфраструктура на средни ширини,
включително за авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.

01 януари/12ч45мин:

Висока слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Това е
свързано с мощното изригване (M6.4) от снощи в полунощ (23ч58мин
българско време; виж също и нашия бюлетин от 02ч30мин). Източник на
явлението е групата петна 1936. То е съпроводено с изхвърляне на
коронална маса (CME). Още липсват официални данни от числените модели на
слънчевия вятър, но вероятността плазменият облак да достигне Земята на 3
или 4 януари е много голяма. През последните 24 часа имаше и 9 изригвания
от клас C. Източник на 5 от тях беше групата петна 1936. Останалите са
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свързани с групата 1938, както и с една нова активна област близо до
източния край на слънчевия диск. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото C1.

Още една снимка на новогодищното изригване в
дължина на вълната 304 ангстрьома (SDO)
На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. Петнообразуването е
концентрирано основно в южното полукълбо. Там са групите петна 1934
(залязваща), 1937, 1938, както и новите 1940, 1941 и 1943. В северното
полукълбо е новата група петна 1942. Най-мощната активна област е AR11936
(1936). Площта на петната в нея е 280 милионни части от слънчевия диск.
Магнитният й клас е "бета-гама-делта". Тя е главният потенциален
източник на изригвания от среден и мощен клас за днес и през следващите
два дни. 1934 също е от клас "бета-гама-делта", но тя е вече около
западния лимб.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

291 of 498

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

Слънчевите петна на 1 януари 2014г (SDO)
Боулдърското число отново се повиши и е 136. По наша груба оценка
Волфовото число е около 100-110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 145.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 390 км/с.
Днес слънчевата активност е висока, а утре и на 3 януари тя ще бъде
предимно умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 40% за 2 и 3 януари. Вероятността за изригване от мощния клас X е по
10%, а за протонно (СЕЧ) изригване е по 5% за всеки един от трите дни (1,
2 и 3 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 на 2 януари ще бъде около
150, а на 3 януари ще достигне 155.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес поради комбинирано действие на малка коронална дупка в геоефективна
позиция (CH HSS - ефект) и изхвърления на 29 декември от Слънцето плазмен
облак се очаква геомагнитната обстановка да се активизира и да бъде между
спокойна и смутена. Утре Земята ще попадне в областта на високоскоростна
струя частици в слънчевия вятър,чийто източник е мощната слънчева
коронална дупка "CH1" . Утре привечер скоростта на слънчевия вятър в
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околностите на Земята ще достигне 700 км/с. В резултат на това
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, включително и
до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). На 3 януари
геомагнитната обстановка по предварителни данни ще бъде спокойна. Засега
обаче не е отчетено възможно влияние от изхвърлената снощи коронална
маса.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и на 3
януари е по 20%, а за утре е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес и на 3 януари е по 5%, а за утре е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1- 3 януари) има малка вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на слаба
радиационна буря (бал S1).

Мощно слънчево изригване навръх
Нова година! "Ten-flare" радиоизбухване
01 януари/02ч15мин:

Тази нощ малко преди полунощ активната област 1936 генерира мощно
изригване. Неговата максимална мощност (M6.4) беше достигната в 23ч58мин
българско време - само две минути преди настъпването на новата 2014г!...
Явлението бе съпроводено с продължило 6 минути "ten flare" радиоизбухване
около честотата 3 GHz. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса, което
се движи към Земята. Допълнителна информация около изригването и
съпътстващите го явления ще бъде дадена в утрешния редовен бюлетин.
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Мощно слънчево M6.4- изригване на 31 декември
2013 срещу 1 януари 2014г от активната област
AR11936 (1936)(SDO)

Продължително C8.4 изригване
около източния край на слънчевия диск

31 декември/19ч30мин:

Днес рано следобяд около източния край на слънчевия диск имаше
продължително изригване с магнитуд C8.4. То достигна максималната си фаза
около 14ч30мин -15ч българско време. Регистрирано е изхвърляне на
коронална маса, но неговата траектория подминава нашата планета. Новият
активен център ще стане достъпен за наблюдение от Земята в рамките на
следващите 24-48 часа.
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Слънчево C8.5 изригване на 31 декември
2013г (SDO; solarham.net)

Има значителна вероятност за
средно слънчево изригване (клас M)

31 декември/12ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 7-8
изригвания от клас C, чийто източник бе групата петна 1936. Най-мощното
измежду тях беше с показател C5.6. Неговият пик е бил късно през нощта
около 04ч30мин българско времe. Няма регистрирани изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток показва
тенденция към бавно нарастване и в момента е около нивото C1.
На слънчевия диск има 4 регистрирани + 3 нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1931 (залязваща),
1934, 1936, 1938 и две нови групи, които са се образували източно от
1936. В северното полукълбо близо до източния край на диска се вижда една
малка нова група. Групите 1934 и 1936 са от магнитен клас "бета-гамаделта". Те са значителни потенциални източници за изригвания от средния
клас M. Имат и слаб потенциал за мощни изригвания от клас X. Факторът,
който "дърпа надолу" въпреки високия магнитен клас вероятността за мощни
изригвания са доста малките им площи.
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Слънчевите петна на 31 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 93. По наша груба оценка съответното Волфово число е
около 65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 360-370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 декември, 1 и 2 януари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 35% на ден. Вероятността за изригване от
мощния клас X е по 10% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване
е 15% за днес, 10% за утре и 5% за 2 януари. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 на 1 и 2 януари ще бъде около 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита в момента е близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре под влияние на слаба
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция + очакван ефект от
срещата на Земята с изхвърлен на 29 декември от Слънцето плазмен облак
обстановката ще бъде между спокойна и смутена. На 2 януари се очаква
по-мощен CH HSS-ефект, свързан с голямата коронална дупка "CH1"
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геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна.

Слънчева коронална дупка на 31 декември
2013г
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%,за
утре (1 януари) тя е 10%, а за 2 януари е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за 2 януари е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 декември- 2 януари) има вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на радиационна
буря. Тази вероятност е по-голяма за днес и утре.

Новата 2014 година ще започне
геомагнитна активност

30 декември/12ч15мин:

със

слаба

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 6-7
изригвания в мощностния диапазон C1-C5. Техен източник беше областта
AR11936 (1936). Анализът на изображенията от коронографа LASCO_C2 на
спътника SOHO от вчера сутринта показва изхвърляне на коронална маса
(CME) от област, разположена в югоизточния квадрант на слънчевия диск.
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Формата на изригването предполага, че изтоникът е избухнал няколко часа
преди това протуберанс. Численият модел ENLIL на Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър показва, че плазменият облак ще засегне
Земята следобяд или привечер на 1 януари 2014г. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B7.

Изхвърляне на корононална маса (CME) на
29 декември 2013г (SOHO/ LASCO_C2)
На слънчевия диск има 5 официално регистрирани групи петна (1931, 1934,
1936, 1938 и 1939). Всички са в южното полукълбо. На последните
изображения обаче групата 1939 не се вижда. Групите петна 1934 (магнитен
клас "бета-гама-делта") и 1936 (магнитен клас "бета-гама") показват
признаци на консолидация. Ето защо те са потенциални източници не само
на средни, но и на мощни изригвания (рентгенови класове M и X), както и
на протонни (СЕЧ) изригвания.
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Слънчевите петна на 30 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 119. По наша груба оценка съответното Волфово число
е около 60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 137. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 310-320 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (30, 31 декември и 1 януари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M за утре и на 31 декември е по 35% на ден.
Вероятността за изригване от мощния клас X е по 5%, а за протонно (СЕЧ)
изригване е по 25% за всеки един от трите дни. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще е 130, а на 1 януари - около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита в момента е все още леко завишен, но с бавна тенденция към
спадане.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. На 1 януари под
влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSSефект) и в комбинация с взаимодействието на земната магнитосфера с
изхвърления вчера от Слънцето плазмен облак се очаква обстановката да се
активизира. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес
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и утре е 5%, а за 1 януари тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за 1 януари е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 декември- 1 януари) има вероятност
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита да се повиши и да достигне нива на радиационна
буря. Основание за това е значителната вероятност (по 25% на ден) за
слънчево протонно изригване .

Изригване със средна мощност.
Радиационната буря продължава
29 декември/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази
сутрин,приблизително в 09ч55мин в района на активната област AR11936
(1936) достигна своя пик изригване с мощност M3. Засега няма изображение
от коронографите на спътника SOHO. Изригването обаче изглежда почти
импулсно, така че вероятността да няма значително изхвърляне на коронална
маса е голяма. През последните 24 часа имаше близо 10 на брой изригвания
от клас C. Техен основен източник беше групата петна 1936, докато в
1934 имаше само две изригвания. До този момент няма регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Това се отнася и за
снощното събитие, което бе регистрирано близо до западния лимб.
Численият модел на Космическия център Годдард на НАСА показва, че
плазменият облак се движи силно встрани на запад спрямо Земята и ще я
подмине. Рентгеновият поток е около нивото C1.

M3 - изригване в района на групата петна 1936 на
29 декември 2013г; вляво - изображение от камерата AIA
на борда на спътника SDO при дължина на вълната 1600 А;
вдясно - слънчевия рентгенов поток между 6 и 11ч
българско време, измерен от спътника GOES-15
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На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани групи петна в южното полукълбо
+ една нова, нерегистрирана в северното полукълбо. На юг от екватора са
групите 1931, 1934, 1936 и 1938. Групата 1934 е от магнитен клас "бетагама-делта". Тя е обаче твърде малка по площ. Затова не може да се
очаква, че може да даде изригване от мощния клас X. По- вероятно е обаче
тя да бъде източник на средно изригване (клас M). Същото се отнася и до
групата 1936, която е от магнитен клас "бета-гама".

Слънчевите петна на 29 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 95. По наша груба оценка съответното Волфово число е
около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 135. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 350-360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (29, 30 и 31 декември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M за утре и на 31 декември е по 25% на ден.
Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима за всеки един от трите дни. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 31 декември ще бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита в момента е около нивото на малка радиационна буря (S1), но с
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бавна тенденция към спадане.
Днес, утре и на 31 декември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (29-31 декември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита
постепенно ще спадне до обичайния фон.

Групата 1936 изригна с C9.3.
Протонно (СЕЧ)изригвване, радиационна буря и
изхвърляне на коронална маса

29 декември/01ч30мин:

Тази вечер около 20ч българско време разположената близо до видимия
централен меридиан на Слънцето група петна 1936 генерира изригване почти
със средна мощност (C9.3). Само минути след това спътникът GOES-13
регистрира бързо покачване на потока на слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ). Същият към настоящия момент вече е леко надхвърлил
праговото ниво за слаба радиационна буря (бал S1) и е около 150-200 пъти
над обичайния фон. Тези явления почти съвпадат по време с регистрирано
изхвърляне на коронална маса (CME). Източникът му обаче е близо до
северозападния край на слънчевия диск и изглежда далеч от групата петна
1936. Ето защо засега се налага да поставим под съмнение непосредствената
връзка на CME- явлението с рентгеновото изригване. Възможно е тези
явления просто случайно да съвпадат по време. Утре сутринта ше дадем
повече информация относно тези събития и по-специално за възможната
геоефективност на изхвърления плазмен облак.
На този етап радиационната буря крие ограничена опасност за екипажа на
Международната космическа станция и работата на апаратурата на
изкуствените спътници. Също така има значително усилване на абсорбцията
на УКВ-радиовълните в диапазона 1-35 MHz над полярните райони на Земята.
Ако нивото на СЕЧ-потока надхвърли 800-1000 пъти обичайния фон, то
радиационната буря ще премине към по-висок бал (S2). При такива случаи се
приема, че има и минимална опасност за работата на електронните
устройства на самолетите, летящи в горната част на тропосферата и
ниската стратосфера.
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C9.3- изригване от района на групата петна
1936 на 28 февруари 2013г (SDO)
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Изхвърляне на коронална маса вечерта на
28 декември 2013г ,заснето от коронографа
LASCO_C3 на спътника SOHO

28 декември/10ч45мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания в мощностния диапазон C1-C5 в районите на групите петна 1934 и
1936. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на
Земята. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е средно около
нивото B5, но в момента поради слабо изригване е около C1.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + една нова групи петна. Всички са в
южното полукълбо. Регистрираните групи са с номера 1931, 1934, 1936,
1937 и 1938. Групите 1934 и 1936 са от магнитен клас "бета-гама". Те
обаче засега генерират само слаби изригвания (клас C). Всички останали
групи петна са магнитно спокойни.
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Слънчевите петна на 28 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 107. Съответното Волфово число по наша груба оценка
е около 65- 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 131. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е 280 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 декември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 25% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 30 декември ще бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е много слабо завишен спрямо обичайния си фон и е с тенденденция
към спадане.
Днес, утре и на 30 декември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 декември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
близо до обичайния фон.
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СЕЧ-потокът е завишен, но
радиационна буря все пак няма
27 декември/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Регистрирано е
само едно кратко и слабо изригване (C1.0). Неговият пик е около 9ч30мин
тази сутрин. През последните 24 часа няма изхвърляния на коронална
маса по посока на Земята. Рентгеновият поток е около нивото B5.
На слънчевия диск има 6 групи петна и всички са в южното полукълбо. Те
са: 1930 (залязваща), 1931, 1934, 1935, 1936 и 1937 (изгряваща на
източния лимб). Групите 1934 и 1936 имат магнитен клас "бета-гама" и са
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M. В
момента обаче те, както и всички остнали групи петна са магнитно
спокойни.

Слънчевите петна на 27 декември 2013г (SDO)
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Боулдърското число е 96. Съответното Волфово число по наша груба оценка
е около 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е 300-310 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 декември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 25% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 125, а на 29 декември ще е 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитната обстановка беше спокойна през последното
денонощие. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита е завишен 10-12 пъти спрямо обичайния си фон
след вчерашното продължително C1.3 изригване. Същият обаче остава доста
под праговото ниво за радиационна буря.
Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и смутена,
а утре и на 29 декември да бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 15% за днес, 10% за утре и 5% за 29 декември.
Вероятността за малка геомагнитна буря е пренебрежима в рамките на целия
3-дневен период (27, 28 и 29 декември).
Очаква се днес и утре СЕЧ- потокът на геостационарна орбита постепенно да
се върне към обичайните фонови нива и радиационната обстановка в рамките
на 3-дневната прогноза (27-29 декември) да бъде спокойна.

Устойчиво нарастване на
СЕЧ-потока на геостационарна орбита

27 декември/ 02ч00мин:

През последните часове се наблюдава устойчива тенденция за нарастване на
потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита. Тя се свързва с продължително C1.3 изригване от
четвъртък сутринта, което стана в района на групата петна 1936. Засега
все още нивото на потока е под прага на радиационна буря. Не е изключено
обаче до сутринта СЕЧ -потокът да достигне критичната прагова стойност.
Това ще се разбере през следващите часове.

26 декември/12ч15мин:

Обстановката е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Регистрирани
са няколко изригвания в мощностния диапазон C1-C2.5. Четири от тях са
станали в района на групата петна 1936. Източник на по едно C-изригване
са били групите 1931 и 1934. Две изригвания с мощностни показатели C1.5 и
C2 са станали през последните два часа. Няма регистрирани изхвърляния
на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около
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нивото C1, тъй като най- последното изригване към този момент още не е
съвсем приключило.
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна (1930, 1931, 1934, 1935
и 1936). Има и една новоизгряваща група на източния лимб. Всички са в
южното полукълбо. Групите 1934 и 1936 са от магнитен клас "бета-гама".
1934 изглежда е в процес на отслабване. Наблюдава се по-голяма динамика
при 1936, но групата не е много голяма по площ. Другите регистрирани
групи петна или са магнитно стабилни или са в процес на отслабване.

Слънчевите петна на 26 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 81. По наша груба оценка Волфовото число е около 60.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 123, продължавайки трайната низходяща
тенденция от последните няколко дни. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 270 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 декември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 25% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X,
както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 28 декември ще бъде около 125.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитната обстановка беше спокойна през последното
денонощие. Над някои райони от Земята обаче тя се активизира, включително
и над България (За това съобщихме в нашия бюлетин вчера от 19ч45мин.)
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна (поради
CH HSS- ефект , т.е. влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция ). Утре тя ще е между спокойна и смутена, а на 28 декември ще е
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
25%, за утре е 20%, а за 28 декември е 5%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, а за утре е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 декември) радиационната
обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

25 декември/19ч45мин:

Геомагнитна буря над България

Геомагнитната обстановка над някои райони на Земята днес следобяд се
активизира, в това число и над България. Местният K- индекс, измерен в
станция Панагюрище достигна бал 6 (геомагнитна буря със средна мощност)
днес между 14 и 17ч българско време.

Местният K-индекс в станция Панагюрище за периода
23-25 декември 2013г (niggg.bas.bg)
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Слънцето се успокоява. Очаква
се слаба геомагнитна активност днес и утре
25 декември/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Регистрирани
са само няколко изригвания от клас C. Източникът на почти всички от тях
беше залязващата вече група 1928, а само едно е от района на групата
1936. Вчера около обяд близо до източния лимб имаше избухване на
протуберанс с изхвърляне на коронална маса. Явлението не е геоефективно.
През последните 24 часа няма регистрирани изхвърляния на коронална маса
по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B6.

Избухване на протубернс на

24 декември 2013г (SDO))

На слънчевия диск има 5 групи петна. Всичките са в южното полукълбо. Те
са с номера 1930, 1931, 1934, 1935 и 1936. Групата 1928 вече на практика
е зад западния лимб, но евентуално изригване от нея все още би могло да
бъде регистрирано. Групата петна 1934 засега остава с най-висок магнитен
клас ("бета-гама"). Друг по-съществен потенциален източник на активност е
областта 1936. Всички останали групи петна показват признаци на
отслабване и разпадане.
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Слънчевите петна на 25 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 96. Съответното Волфово число по наша груба оценка е
около 65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 128. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 300-310 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 декември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M за днес е 35%, а за утре и на 27 декември тя е 30%. Вероятността
за изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 декември ще бъде
около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес следобяд под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция (CH HSS- ефект) се очаква скоростта на слънчевия вятър да
достигне 450-500 км/с. Във връзка с това геомагнитната обстановка днес
ще бъде между спокойна и активна, а утре- между спокойна и смутена. За 27
декември се очаква спокойна геомагнитна обстановка. Вероятността за
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геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, за утре е 20%, а за
27 декември тя е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 10% за днес, 5% - за утре, а за 27 декември е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 декември) радиационната
обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

Възможна е слаба геомагнитна
активност на Коледа
24 декември/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Това се
дължи на вчерашното M1.6- изригване от активната област AR11928 (1928),
за което съобщихме в нашия втори бюлетин от вчера. През последните 24
часа имаше близо 15 изригвания от слабия мощностен клас C. Техен основен
източник беше отново групата петна 1928. Едно C-изригване е с източник
областта AR11934 (1934) и още едно е от новоизгряващата на изток 1936.
Няма изхвърляния на коронална маса, които да се движат към Земята.
Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около нивото B8.
На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна (1928, 1930, 1931,
1934, 1935 и 1936). Всички са в южното полукълбо. Групите 1928 и 1934 са
от магнитен клас "бета-гама" и са сериозен потенциален източник на
изригвания от средния мощностен клас M. Групата 1928 обаче би могла
евентуално да даде и поне едно изригване от мощния клас X, както и
протонно (СЕЧ)изригване. Вероятността за изригвания от среден и мощен
клас обаче значително ще намалее на 26 декември, когато групата петна
1928 ще се скрие зад западния лимб.
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Слънчевите петна на 24 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 108. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 136. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 декември) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 60%, а за изригване от мощния клас X и протонно (СЕЧ) е по
10% за за днес и утре. За 26 декември вероятността за M-изригване е 40%,
а за изригване от клас X както и за протонно изригване е 5%. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 130, а на 26 декември ще е около 125.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане спокойна през по-голямата част от
деня. Довечера и през нощта под влияние на слънчева коронална дупка
в геоефективна позиция (CH HSS - ефект) земната магнитосфера ще се
активизира. Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, а на 26 декември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността
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за геомагнитни смущения на средни ширини е 5% за днес, 25% - за утре, и
20%- за 26 декември. Вероятността за малка геомагнитна буря за утре е
10%, а на 26 декември е 5%. Има малка вероятност днес и утре потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
да достигне нивото на радиационна буря. На 26 декември същият ще бъде на
околофоново ниво.

23 декември/13ч00мин:

Поредното

M -изригване

обновена в 22ч15мин
Ново изригване със средна мощност и показател M1.6 е станало тази сутрин
около 11ч10мин българско време. Източник на това явление е групата петна
1928.

Слънчевият рентгенов поток на 23 декември 2013г
между 7 и 13ч бълг.време. (GOES-15)
Възстановена е нормалната работа на системата за онлайн предаване на
изображения на Слънцето в квази-реално време от камерата AIA на спътника
SDO.
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Умерена слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше 4
изригвания от средния мощностен клас M (за тях съобщихме в нашите
извънредни бюлетини от вчера следобяд и снощи), както и близо 15
изригвания от слабия клас C. Местоположенията на активните области са
показани на приложената по-долу карта. Точната идентификация на
местоположението на всяко едно от изригванията е затруднено поради
продължанащите проблеми с онлайн представянето на изображения от камерата
AIA на борда на спътника SDO. Не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B9-C1.
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Карта на местоположенията на слънчевите изригвания на
22 декември 2013г . В долната част на картината е показан
слънчевия рентгенов поток за същото време, измерен от
спътника GOES-14.
На слънчевия диск се виждат 4 регистрирани + 1 нова група петна. Всичките
са в южното полукълбо. Регистрираните групи са с номера 1928, 1930, 1931
и 1934. От магнитен клас "бета-гама" са групите 1928 и 1934. Двете имат
потенциал за изригвания както от средния клас M, така и от мощния клас X.
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Слънчевите петна на 23 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 111. Съответстващото му Волфово число е, по наша
груба оценка, около 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 138. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 310 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 декември) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е по 60%, а за изригване от мощния клас X и протонно (СЕЧ) е по
10% за всеки един от трите дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
135, а на 25 декември ще е около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес и утре (23 и 24 декември) геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за всеки
един от двата дни. На 25 декември под влияние на слънчева коронална дупка
в геоефективна позиция (CH HSS- ефект)геомагнитната обстановка ще се
активизира и ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на тази дата за средни ширини е 25%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини на 25 декември е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 декември) има малка вероятност
СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и надхвърли праговото
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ниво за радиационна буря.

23 ноември/ 01ч00мин:

Ново M- изригване

Около 00ч10мин имаше ново, пето за последните
средна мощност . Неговият мощностен показател
Предполагаем източник на изригването е групата
вероятно явлението да е геоефективно. С повече
утре сутринта.

24 часа изригване от
е около M1.7.
петна 1928. Малко е
информация ще разполагаме

Проблемите с информацията от
камерата AIA (Atmospheric Imaging Assembly)
продължават
22 декември 20ч00мин:

Както

вече съобщихме в сутрешния бюлетин, днес липсват
изображения в реално време от AIA/HMI системата на борда на
спътника SDO. Настъпил е срив в информационната система,
предоставяща изображенията. Засега причината за този срив е все
още неясна. Екипът специалисти работи по неговото изясняване и
отстраняване.

22 декември/19ч30мин:

Още две изригвания от клас M

След двете сутрешни изригвания със средна мощност (клас M), чийто
източник наистина се оказа групата 1928, днес следобяд имаше още две
подобни явления. Първото изригване достигна своя пик около 16ч38мин
бълг.време. Негов източник беше групата петна 1934. След по-малко от час,
а именно в 17ч15мин, то бе последвано от второ по-мощно изригване с
показател M3.3 от района на групата петна 1928.
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M3.3 - изригване в района на активната
област AR1928 (1928) на 22 декември 2013 г,
заснето в рентгеновия диапазон с приобора EVE
на борда на спътника SDO (SDO ; solarham.net)

22 декември/12ч00мин:

Двойно M-изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази сутрин
около 10ч10мин достигна своя пик изригване със средна мощност (M1.9).
Около 20-25мин по-късно това изригване е последвано от второ, малко
по-слабо, но също от среден мощностен клас (M1.2). До този момент няма
публикувани изображения от камерата AIA на спътника SDO, от които да се
съди за източника (или източниците) на тези изригвания. Засега
предполагаме, че това е групата петна 1928. Ще предоставим допълнителна
информация, свързана с тези изригвания по-късно през деня. През
последните 24 часа имаше около 15 изригвания от клас C. Най-мощното
измежду тях бе C9.2 вчера по обяд (в 12ч27мин българско време). Негов
източник беше групата петна 1928. През денонощието не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов
поток е доста висок- около нивото C6. По наше мнение неговият ход
"загатва" за поне още едно M-изригване днес, може би дори до следващите
няколко часа.
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Слънчевият рентгенов поток на 22 декември 2013г
между 6 и 11ч30мин бълг.време. (GOES-15)
На слънчевия диск има 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 1928, 1929, 1930, 1931, 1933 и 1934. На
север от екватора са групите 1920(залязваща), 1921(залязваща) и 1932.
Най-голяма по-площ, с най-сложна магнитна конфигурация ("бета-гама") и
съответно с най-голям еруптивен потенциал е групата петна 1928.
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Групата петна 1928 на 21 декември 2013г
(solarham.net)
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Слънчевите петна на 22 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 131. Съответното Волфово число, по наша груба
оценка, е около 95-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 144. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е 330- 340 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 декември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 40% , а за изригване от мощния клас X е
по 10% за всеки един от трите дни. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24
декември ще е около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон. Ефектът
Днес, утре и в други ден (22, 23 и 24 декември) геомагнитната обстановка
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 5% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 декември)
радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна
орбита ще бъде спокойна.
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Възможни са нови изригвания от
средния мощностен клас M

21 ноември/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера около
обяд имаше ново M-клас изригване от новоизгрялата група 1934. За него
съобщихме в нашия втори бюлетин от вчера, 18ч45мин. Освен това през
последните 24 часа имаше между 8 и 10 изригвания от клас C. Източникът на
почти всички беше групата петна 1928. Най-мощното измежду тях стана в
17ч26мин българско време. Неговият мощностен показател бе C8.5. През
последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по
посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото C1.5.
На слънчевия диск има 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 1928, 1929, 1930, 1931, 1933 и
1934. На север от екватора са 1920 и 1921. Групата 1928 e от магнитен
клас "бета-гама". Тя заедно с 1934 имат значителен потенциал за
изригвания от средния мощностен клас M. Има макар и малка вероятност в
района на някоя от двете групи да има изригване и от мощния клас X.
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Слънчевите петна на 21 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 137. По наша груба оценка Волфовото число е около
100-105. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 149. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е
340 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 декември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 40% , а за изригване от мощния клас X е
по 10% за всеки един от трите дни. Вероятността за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около
145, а на 23 декември ще е 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и в други ден (21, 22 и 23 декември) геомагнитната обстановка
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 5% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 декември)
радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна
орбита ще бъде спокойна.

20 ноември/18ч45мин:

Ново M- изригване

Днес в 13ч57мин българско време близо до източния край на слънчевия диск
имаше ново изригване със средна мощност (M1.6). Негов източник беше
новоизгряващата група петна 1934. До този момент няма индикация за
съпътстващи явления.
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Изригване с мощностен бал M1.6 в района
ва групата петна 1934 на 20 декември 2013г (SDO)

20 декември/11ч30мин:

Изригване със средна мощност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази нощ в
01ч19мин българско време достигна своя пик импулсно изригване с мощностен
показател M3.5. Неговият източник е около източния край на слънчевия диск
в района на новоизгряващата група петна 1931. Явлението не е
геоефективно. Имаше и няколко изригвания в диапазона C1-C2. Техен
основен източник беше групата петна 1928, но имаше също изригвания и в
районите на групите 1917, 1920 и 1930. Няма регистрирани изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото C1.
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Изригване с мощностен бал M3.5 в района
ва групата петна 1931 на 19//20 декември
2013г (SDO)
На слънчевия диск има 9 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там са групите петна 1917 (залязваща), 1918,1928, 1929,
1930 и 1931. В северното полукълбо са 1920,1921 и новата малка група
1932. От магнитен клас "бета-гама" е групата 1928. Останалите центрове на
петнообразуване са от класове "алфа" и "бета".
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Слънчевите петна на 20 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 138. По наша груба оценка Волфовото число е около
100-105. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 153. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е 350км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 декември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 30% за утре и на 22 декември, а за
изригване от мощния клас X е по 5% за всеки един от трите дни.
Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 150, а на 22 декември ще е 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и в други ден (20, 21 и 22 декември) геомагнитната обстановка
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 5% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 декември)
радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна
орбита ще бъде спокойна.
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Зимата започва със спокойно
"космическо време"

19 декември/10ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания в диапазона C1-C2. Изригванита бяха в районите на групите
петна 1817, 1928 и 1930. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса
по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток се колебае слабо около
нивото B9.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + 1 една нова групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите петна 1917,
1918,1928, 1929 и 1930. В северното полукълбо са 1920 и 1921. На север от
екватора е и новата нерегистрирана група. От магнитен клас "бета-гама" са
групите 1917 и 1928. Всички групи петна са почти спокойни.

Слънчевите петна на 19 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 118. По наша груба оценка Волфовото число е около
90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 156. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 370 км/с.
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В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 30% , а за изригване от мощния клас X е по 5% за
всеки един от трите дни. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 160, а на
21 декември ще е 155.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и в други ден (19, 20 и 21 декември) геомагнитната обстановка
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 5% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 декември)
радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна
орбита ще бъде спокойна.

18 декември/11ч30мин:

Спокойно "космическо време"

Центърът за прогнози на космическото време в Боулдър съобщава, че все още
има проблеми в работата на някои звена на информационната система.
Работи се по тяхното отстраняване.

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания в диапазона C1-C2.5. Не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток се колебае
слабо около нивото C1.
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 3 нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите петна 1917, 1918,
1927,новата 1928 + трите нерегистрирани групи. Изглежда, че едната от тях
е старата група петна 1913. В северното полукълбо са 1920 и 1921. От
магнитен клас "бета-гама" са групите 1917 и 1928. Засега всички групи
петна са почти спокойни.
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Слънчевите петна на 18 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 91. По наша груба оценка Волфовото число е 70-75.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 159. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 350-360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 25% за днес и по 30% за утре и за 20 декември.
Вероятността за изригване от мощния клас X е по 5% за всеки един от
трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 155, а на 20 декември ще е 160.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и в други ден (18, 19 и 20 декември) геомагнитната обстановка
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 5% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 декември)
радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна
орбита ще бъде спокойна.
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Проблем в информационната
система на Центъра за прогнози на космическото
време в Боулдър

17 декември/22ч30мин:

Центърът за прогнози на космическото време в Боулдър съобщава на главната
страница на сайта си, че има проблеми, свързани с текущото осигуряване на
част от данните. В съобщението се казва още, че техните специалисти
работят по срочното отстраняване на проблема.
Ние констатирахме, че е прекратено обновяването в квази-реално време на
данните за слънчевата рентгенова радиация (поток и изображения),
получавани от спътника GOES-15.

17 декември/10ч15мин:

Само слаби изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания от слабия клас C. Най-значимото сред тях беше с мощностен
показател C3. Неговият източник беше около западния край на слънчевия
диски и може би това е вече залязлата група петна 1912. През последните
24 часа няма регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на
Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B8.
На слънчевия диск през вчерашния ден е имало 8 регистрирани групи петна,
но тази сутрин те са 5 + една нововъзникнала група без номер. В северното
полукълбо са групите петна 1920 и 1921. В южното полукълбо са 1917, 1918,
1927 (залязваща) + новата нерегистрирана група. По обща площ преобладават
петната в южното полукълбо. От най-сложен магнитен клас ("бета-гама") е
групата 1917. Тя обаче, както и всички останали групи петна на обърнатата
към Земята страна на Слънцето са магнитно спокойни.
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Слънчевите петна на 17 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 114. По наша груба оценка Волфовото число е около
75-80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 154. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е 390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 20% за днес и по 30% за утре и за 18 декември (във
връзка с очаквания изгрев на старата и , предполага се, все още
достатъчно активна област AR11913 (1913)). Вероятността за изригване от
мощния клас X е по 5% за всеки един от трите дни, а за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около
160, а на 19 декември ще е 155.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
беше близо до обичайния фон.
Днес и през следващите два дни (18 и 19 декември) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 5% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (16-19
декември) радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на
геостационарна орбита ще бъде спокойна.
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Геомагнитната обстановка

се

успокоява
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от слабия мощностен клас C. Най-мощното измежду тях е с
показател C4. От снимките на коронографа COR2 на сондата STEREO Ahead
тази сутрин се вижда изхвърляне на коронална маса откъм невидимата от
Земята страна на Слънцето. Има слаби следи от дъговидна форма на
плазмения облак, което допуска, че може да е от избухване на протуберанс.
Явлението не е е геоефективно. Рентгеновият поток е около нивото B6-B7.

Изхвърляне на коронална маса на 16 декември
2013г (COR2/STEREO-Ahead)
На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. Сумарните площи на
петната на север и на юг от екватора са приблизително равни. В северното
полуукълбо са групите петна 1920, 1921, 1922, 1923 и 1926 (последните
две не се виждат на най-новите изображения). В южното полукълбо са
1917, 1918 и 1925. Нова нерегистрирана група се е появила в южното
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полукълбо, близо до западния лимб. Тя все още няма номер. Групите 1917 и
1918 са от магнитен клас "бета-гама". Като цяло обаче групите петна,
видими откъм Земята не са особено активни.

Слънчевите петна на 16 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 158. Волфовото число по наша груба оценка е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 156. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 460-470 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 25% за днес и утре и 30% за 18 декември.
Вероятността за изригване от мощния клас X е по 5% за всеки един от
трите дни, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 150, а на 18 декември ще е 155.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка пред последното денонощие беше
спокойна. Над България тя също беше спокойна. Над отделни райони на
Земята тя беше смутена поради слаб динамичен ефект върху земната
магнитосфера между 18 и 21ч българско време. Той бе породен от
взаимодействие с плазмения облак, изхвърлен от Слънцето на 12 декември.
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита беше леко завишен, но близо до обичайния фон.
Очаква се в геомагнитната обстановка да бъде спокойна през целия 3-дневен
период (16, 17 и 18 декември). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 декември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

Скоростта на слънчевия вятър
остава висока. Слабо покачване на радиационния
фон в околоземния космос

15 декември/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания в мощностния диапазон C1-C3. Тяхни източници бяха групите
петна 1916 (вече зад западния лимб), 1917 и един нов център близо до
източния лимб, за който се очаква , че ще стане видим от Земята на 17
декември. Счита се, че това е старата група петна 1913. През последните
24 часа имаше няколко изхвърляния на коронална маса, но нито едно от тях
не е насочено към Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B6-B7.
На слънчевия диск има 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите петна 1920, 1921, 1922, 1923 и
нововъзникналата 1926. В южното полукълбо са групите 1917, 1918 и 1925.
Първите две са от магнитен клас "бета-гама". Като цяло всички активни
центрове на видимата откъм Земята страна на Слънцето са слабо активни.
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Слънчевите петна на 15 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 164. По наша груба оценка Волфовото число е около
100-110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 163. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизително 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X е по 5% на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 160, а на
17 декември ще е 165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
смутена. На два пъти през последните 24 часа 3-часовият среднопланетарен
Kp- индекс достигна стойност 4 (планетарна геомагнитна суббуря). Над
отделни райони, в т.ч. и България бе достигнато ниво на геомагнитна буря
(виж нашия кратък бюлетин от 23ч снощи ). Причината за това беше
високоскоростен поток частици в слънчевия вятър, чийто източник е
слънчева коронална дупка в геофективна позиция (CH HSS- ефект). И в
момента скоростта на слънчевия вятър е доста висока - близо 500 км/с.
Това създава условия за геомагнитна активност и през днешния ден.
През последното денонощие потокът от слънчеви протони с висока енергия
(Е=> 10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита нарастна близо 10 пъти, без
обаче да достигне до ниво на радиационна буря. В момента той почти се е
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върнал до обичайното си околофоново ниво. Причината за това покачване
най-вероятно е свързана с вчерашните слаби изригвания, които обаче са
били съпроводени и с еруптивно изхвърляне на протони с висока енергия.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 17 декември ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 30%, а за утре и на 17 декември е по 5%. За днес
има и 10% вероятност за малка геомагнитна буря на средни ширини.
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 декември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

14 декември/23ч00мин:

Мощна геомагнитна буря над

България

Местният 3-часов K-индекс в станция Панагюрище за периода
12-14 декември 2013г (www.niggg.bas)
Днес привечер между 18 и 21ч българско време местният K- индекс в станция
Панагюрище достигна бал 7. Той съответства на мощна геомагнитна буря над
България. Причината е високата скорост на слънчевия вятър в момента. Тя
е малко над 600 км/с. Това е резултат от действието на слънчева коронална
дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). Среднопланетарната
геомагнитна обстановка е смутена в рамките на последното денонощие. Има
благоприятни условия за аврорална активност над полярните райони на
Земята.
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Смутена геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания в диапазона C1-C2 с източници групите петна 1917 и
новоизгрялата на изток 1925. Няма регистрирани изхвърляния на коронална
маса по посока на Земята. Рентгеновият поток е около нивото B6-B7.
На слънчевия диск има 8 групи петна. По обща площ на петната слаб превес
има южното полукълбо. В северното полукълбо са групите 1920, 1921, 1922 и
1923. В южното полукълбо са 1912(залязваща), 1917, 1918 и 1925. От
магнитен клас "бета-гама" са групите петна 1917 и 1918. Всички групи
петна са почти напълно спокойни, а повечето от тях показват признаци на
отслабване и разпадане.

Слънчевите петна на 14 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 141. По наша груба оценка Волфовото число е около
95-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 163. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите ва Земята е 390-400 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
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мощностен клас M е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X е по 5% на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 160, а на
16 декември ще е 155.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше смутена. Среднопланетарният 3-часов Kpиндекс достигна бал 4 (планетарна геомагнитна суббуря) тази сутрин в
интервала 6-9ч българско време. Над България също имаше смутена
геомагнитна обстановка. Местният K-индекс в Панагюрище достигна бал 4
между 15 и 18ч вчера следобяд. Засега геомагнитната активност е по-ниска
от прогнозираната, но се очаква, че днес обстановката може допълнително
да се активизира.
В потока слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита имаше слаби колебания, но те бяха съвсем малко над
обичайния фон.
С подобряване на геоефективната позиция на голямата слънчева коронална
дупка в северното полукълбо днес се очаква скоростта на слънчевия вятър
да достигне 500- 600 км/с. По тази причина геомагнитната обстановка днес
ще бъде между спокойна и малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Утре се
очаква до Земята да достигне изхвърлената на 12 декември от Слънцето
коронална маса и геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и
активна. На 16 декември ще настъпи успокояване. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%, за утре е 30%, а за
16 декември тя е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 20% за днес, 10% - за утре, а за 16 декември тя е пренебрежима.
За днес има и 5% вероятност за геомагнитна буря със средна мощност (K=6).
Очаква се аврорална активност в полярните райони на Земята.
.........................................................
Геомагнитната буря със слаба мощност (Kp=5) е природно явление, което
оказва значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за
различни технологични аварии, смущения в работата на апаратурата на
изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на
индивидуално и масово агресивно поведение, както и вероятността за пътнотранспортни произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6)може да възникнат проблеми
и с техническата инфраструктура на средни ширини, включително за
авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.

..........................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 декември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

13 декември/12ч30мин:

Голяма коронална дупка близо
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до централния видим меридиан на Слънцето. Три
дни с геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 7-8
изригвания в диапазона C1-C4 . Техни източници бяха залязващата група
петна 1916, намиращата се близо до централния видим меридиан на Слънцето
група 1917 и един активен център, разположен близо до източния лимб.
Едното от C- изригванията вчера сутринта (~ C4) е свързано с изхвърляне
на коронална маса (CME) в района на групата петна 1912. За него численият
модел на слънчевия вятър направен с помощта на софтуера ENLIL показва, че
на 15 декември ще достигне Земята. Рентгеновия поток е около нивото B9.
Голяма коронална дупка на високи ширини в северното полукълбо на
Слънцето привлича вниманието от няколкко дни. Тя се вижда много добре
както в рентгенови, така и в ултравиолетови лъчи. Както е известно,
подобни структури са източници на високоскоростни потоци частици в
слънчевия вятър и са потенциални източници на геомагнитни бури
(CH
HSS- ефект). Очаква се по-късно днес и през нощта тя да стане причина за
геомагнитна активност, включително и малка геомагнитна буря.
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Рентгеново изображение на Слънцето на 13 декември
2013г в 12ч20мин бълг.време (GOES-15)
На слънчевия диск има 9 регистрирани групи петна. Площите на петната в
северното и южното полукълбо са почти равни. На север от екватора са
групите петна 1920, 1921, 1922 и 1923. В южното полукълбо са групте 1912,
1917, 1918, 1919 и 1924. Групата петна 1918 е от магнитен клас "бетагама". Като цяло групите петна не са особено активни и през последните
дни са източници на изригвания само от клас C.
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Слънчевите петна на 13 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 156. По наша груба оценка Волфовото число е около
110-120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 165. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 270- 280 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X е по 5% на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 декември ще
бъде около 160.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът слънчеви протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около обичайния
фон.
За днес се очаква късно следобяд и привечер Земята да попадне в "струя"
на слънчев вятър с висока скорост, свързана с голямата слънчева коронална
дупка в северното полукълбо (CH HSS- ефект). В резултат на това
геомагнитната обстановка ще се активизира и днес и утре тя ще бъде между
спокойна и активна, включително до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5,
бал G1). На 15 декември до Земята ще достигне облакът изхвърлена вчера
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сутринта от Слънцето коронална маса (CME) след C3- изригване в района на
групата 1912. В резултат на това геомагнитната обстановка отново ще се
активизира и ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%, за утре е 40%, а за
15 декември е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини (K=5) за днес и утре е по 20%, а за 15 декември е 10%.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни
ширини за днес и утре е по 5%, а за 15 декември е пренебрежима.
В полярните райони на Земята се очаква аврорална активност днес и през
следващите два дни.
.........................................................
Геомагнитната буря със слаба мощност (Kp=5) е природно явление, което
оказва значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за
различни технологични аварии, смущения в работата на апаратурата на
изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на
индивидуално и масово агресивно поведение, както и вероятността за пътнотранспортни произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6)може да възникнат проблеми
и с техническата инфраструктура на средни ширини, включително за
авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.

..........................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 декември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

12 декември/12ч30мин:

Очаква се геомагнитна буря на

13 и 14 декември
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 6-7
изригвания от клас C. Техни източници бяха групите петна 1916 и 1917,
както и един нов активен център, който се намира около източния лимб, но
все още не е видим за земните наблюдатели. Там стана и най-мощното
изригване за последните 24 часа, чийто показател е около C4.5-C5. Ново
изригване е имало тази сутрин около 7ч българско време. За него все още
няма друга по-конкретна информация. Рентгеновият поток остава
сравнително завишен след това изригване и в момента е около нивото C2.
От последното изображение на коронографа на сондата STEREO Ahead се
вижда, че някъде близо зад западния лимб на Слънцето тази сутрин е имало
голямо изхвърляне на коронална маса. Вероятният източник е или

активната област 1916, която е вече частично скрита за земните
наблюдатели, или областта 1909. Във всеки случай това явление не
може да бъде геоефективно, тъй като е насочено силно на
юг-югозапад спрямо посоката към Земята.
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Изхвърляне на коронална маса около 10-11ч
сутринта българско време на 12 декември
2013 г, регистрирано от коронографа COR2
на космическата сонда STEREO Ahead.
На слънчевия диск има 10 регистрирани групи петна. По обща площ на
петната превес има южното полукълбо. Там са групите 1912, 1916
(залязваща), 1917, 1918 ,1919 и 1924. В северното полукълбо са групите
1920, 1921, 1922 и 1923. От магнитен клас "бета-гама" са групите петна
1916 и 1922.
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Слънчевите петна на 12 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 166. По наша груба оценка Волфовото число е около
120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 171. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 320 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X е по 5% на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване
е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 165, а на
14 декември ще бъде 160.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът слънчеви протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около обичайния
фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре под влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект) тя ще се
активизира, включително и до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1). На 14 декември тя ще бъде между спокойна и активна, тъй като се
предполага, че CH HSS- ефектът няма да е още стихнал. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 5% за днес и по 45% за утре и за
14 декември. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
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днес е пренебрежима, за утре е 30%, а за 14 декември е 25%. За утре има и
5% вероятност за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини
(K=6). За полярните области тази вероятност е 20%.
.........................................................
Геомагнитната буря със слаба мощност (Kp=5) е природно явление, което
оказва значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура в околоземния космос. Тя може да се окаже причина за
различни технологични аварии, смущения в работата на апаратурата на
изкуствените спътници на Земята. Увеличава се вероятността за прояви на
индивидуално и масово агресивно поведение, както и вероятността за пътнотранспортни произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и
употреба на лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
При геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6)може да възникнат проблеми
и с техническата инфраструктура на средни ширини, включително за
авиацията, електропреносната мрежа и комуникациите.

..........................................................
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 декември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

11 декември/12ч00мин:

Много петна, но слаби

изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания, но всичките около и под нивото C2. Нямаше изхвърляния на
коронална маса по посока на Земята. Рентгеновият поток е около нивото C1.
На слънчевия диск има 9 регистрирани + една нерегистрирана група петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна
1912, 1916, 1917, 1918 и 1919. На юг от екватора е и нерегистрираната
група петна. В северното полукълбо са 1920, 1921, 1922 и 1923. Групите
петна 1916 и 1922 са от магнитен клас "бета-гама". В момента всички групи
петна на слънчевия диск са почти спокойни.
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Слънчевите петна на 11 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 169. По наша груба оценка Волфовото число е около
110-120. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 175. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е 350-360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 180, а на
13 декември ще бъде 175.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка, включително и над България,
през последното денонощие беше спокойна. Потокът слънчеви протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше около
обичайния фон.
Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна днес и утре. На 13 декември под
влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSSефект) тя ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е 5%, а за 13 декември е 30%.
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Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е
пренебрежима, а за 13 декември е 10%.

10 декември/11ч00мин:

Петнообразуването в северното

полукълбо расте
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше между 8
и 10 слънчеви изригвания от слабия мощностен клас C. Най-силното измежду
тях стана вчера около 13ч15мин в района на групата петна 1917. Останалите
са от новоизгряващ активен район в северното полукълбо. Там има две групи
петна, които получиха номера 1920 (AR11920) и 1921 (AR11921). През
последните 24 часа няма геоефективни изхвърляния на корононална маса.
Рентгеновият поток е около нивото C1.6.
На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна + 4 нерегистрирани нови
групи. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите с
номера 1909 (на западния лимб), 1912, 1916, 1917, 1918 и 1919 + една
нововъзникваща група, която още няма номер. В северното полукълбо са
двете новоизгряващи групи 1920 и 1921. Има още три нови групи петна,
които до този момент също нямат номера. От най-сложен магнитен клас
("бета-гама") е групата 1916. Групите петна в южното полукълбо като цяло
са почти спокойни.
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Слънчевите петна на 10 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 125. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-95. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 168. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 400 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 175, а на
12 декември ще бъде около 170.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а утре и
на 12 декември ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 25%, а за утре и на 12 декември е 5%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, а
за следващите два дни е пренебрежима. За периода 10- 12 декември
радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

349 of 498

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

орбита ще бъде спокойна.

Три нови групи петна в
северното полукълбо. Геомагнитна и аврорална
активност
09 декември/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа са регистрирани няколко слаби изригвания в диапазона
C1-C2. Тяхни източници са групата петна 1917 и един новоизгряващ
активен център в северното полукълбо. Рентгеновият поток е сравнително
висок, но и стабилен. През последните часове е около нивото B9-C1.
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна (1909, 1912, 1916, 1917
и 1918). Всички са в южното полукълбо. Все още няма добра видимост на
новоизгряващата активна област в северното полукълбо. На север от
екватора се оформят още две нови активни области, които нямат номера. От
магнитен клас "бета-гама" е групата петна 1916 (AR11916). Всички видими
от Земята групи петна в южното полукълбо са магнитно стабилни или са в
процес на разпадане.
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Слънчевите петна на 9 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 83. По наша груба оценка Волфовото число е около
60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 166. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 460-470 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 декември ще бъде
около 170.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалото денонощие беше
смутена. В отделни райони на Земята обаче тя беше активна, включително
достигна и до нива на мощна геомагнитна буря (K=7). Сред тези райони
попадна и България (виж и нашия кратък бюлетин от 00ч30мин). Причината
за възникналата активна обстановка през последните 24-48 часа е
комбинирана - от една страна тя се дължи на влиянието на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). От друга страна
причина е и един друг тип нееднородност в слънчевия вятър, с която Земята
се срещна. Кратко описание на това явление ще дадем през следващите дни.
Геомагнитната активност от последните два дни беше съпроводена и с
аврорална активност над полярните райони.

Полярно сияние над Финландия (8 декември 2013г)
(снимка: Джони Алавеса; solarham.net)
През изминалото денонощие потокът слънчеви протони с висока енергия
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обичайния фон.

Геомагнитната ообстановка днес и утре ще бъде между спокойна и активна, а
на 11 декември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 30%, за утре е 25%, а за 11 декември е 5%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е
по 10%, а за 11 декември е пренебрежима.
За периода 9- 11 декември радиационната обстановка, свързана със
СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

09 декември/00ч30мин:

Мощна геомагнитна буря над

България
Тази вечер между 18 и 21ч българско време местният K-индекс в Панагюрище
достигна бал 7. Той съответства на мощна геомагнитна буря над България.
Това е рядко явление на средни ширини, особено при условията на настоящия
слаб 24-ти цюрихски слънчев цикъл. За последния 3-часов период (21-24ч)
K- индексът се понижи до 6 (средна геомагнитна буря).

Местен K-индекс в станция Панагюрище за периода 6-8
декември 2013г. (niggg.bas.bg)

08 декември/10ч00мин:

Геомагнитна буря със средна

мощност
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СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от слабия мощностен клас C. Две от тях станаха в района на
групата петна 1916 и едно - в района на 1917.През последните 24 часа не
са регистрирани геоефективни изхвърляния на коронална маса. Числените
модели на слънчевия вятър обаче показват, че изхвърленият вчера по време
на M-изригването облак слънчева коронална маса, регистриран около обяд
българско време, ще засегне с периферията си Земята на 10 декември.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B8.

Изхвърляне на коронална маса от активната
област AR11909 на 7 декември 2013г
(STEREO-A)
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна (1909,1912, 1915, 1916
и 1917). Всички са в южното полукълбо. От магнитен клас "бета-гама" е
групата петна 1916 (AR11916).
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Слънчевите петна на 8 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 104. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 530 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 декември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е по 25% за всеки един от трите дни. Вероятността за
изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 декември ще бъде
около 150.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие под влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект) геомагнитната обстановка се
активизира и достигна до ниво на геомагнитна буря със средна мощност
(Kp=6; бал G2) между 3ч и 6ч българско време. През следващите три часа тя
леко отслабна до ниво на слаба геомагнитна буря (Kp=5; G1).
.........................................................
Геомагнитната буря със средна мощност (Kp=6) е природно явление, което
оказва значително влияние върху околната среда на Земята и технологичната
инфраструктура. Тя може да се окаже причина за различни технологични
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аварии (смущения в работата на навигационните системи на спътници,
самолети и кораби). Увеличава се вероятността за прояви на индивидуално и
масово агресивно поведение, както и вероятността за пътно-транспортни
произшествия. Зачестяват случаите на безпокойство, безсъние и употреба на
лекарства с успокоително и психотропно действие. Увеличава се
вероятността за инфаркти и инсулти на високи и средни ширини.
..........................................................
Над България геомагнитната обстановка най-напред достигна до смутени нива
(суббуря) между 3 и 6ч българско време, а между 6 и 9ч премина в слаба
геомагнитна буря (местният K- индекс в Панагюрище достигна бал 5).
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е около обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (8-10 декември) геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и активна. Причина за това е
продължаващият CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция), а на 10 декември и поради достигане до Земята на
плазмения облак, изхвърлен вчера от Слънцето. Вероятността за геомагнитни
смущения (суббури) на средни ширини е 25% за утре и 10 декември, а за
малка геомагнитна буря за същите дни е по 10%.
За периода 8- 10 декември радиационната обстановка, свързана със
СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

07 декември/14ч00мин:

Изригване със средна мощност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази сутрин
в 09ч17мин българско време в района на групата петна 1909 достигна своя
пик изригване със средна мощност (M1.2). Не са регистрирани значителни
съпътстващи явления. Освен това в течение на последните 24 часа
имаше десетина на брой изригвания от слабия мощностен клас C. Техни
източници бяха групите петна 1909, 1916 и една нова активна област в
източния край на слънчевия диск. Рентгеновият поток през последните два
часа е около нивото C1.
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M1.2- изригване от активната област AR11909
на 7 декември 2013г (SDO/AIA)
На слънчевия диск се виждат 5 регистрирани + една нерегистрирана групи
петна. Днес вероятно тя ше получи номер 1917. Всички се намират в южното
полукълбо. Те са с номера 1908 (на западния лимб), 1909, 1912, 1915 и
1916. От по-сложен магнитен клас ("бета-гама") е групата 1916.
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Слънчевите петна на 7 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 105. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 151. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 320-330 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 декември) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M за 8 (утре) и 9 декември е 15%. Вероятността за
изригване от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 9 декември ще бъде около 150.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е около обичайния фон.
Поради възможен CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. На 9 декември ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 30%, а на 9
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декември е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес и утре е по 10%, а за 9 декември е пренебрежима.
За периода 7- 9 декември радиационната обстановка, свързана със
СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

Възможна е слаба геомагнитна
активност днес, утре и на 8-ми декември
06 декември/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 7-8 на
брой изригвания от слабия клас C. Едно от тях с мощност C6 стана в района
на групата петна 1909 в 19ч35мин българско време. Друго изригване (C2)
стана в района на групата петна 1916. Всички останали са от факелната
област в близост до източния край на слънчевия диск. Две C-изригвания
станаха в рамките на последните два часа. Засега за тях няма друга
информация. През денонощието имаше избухване на протуберанс в северното
полукълбо с изхвърляне на коронална маса (CME). Рентгеновият поток е
около нивото C1. Други изхвърляния на коронална маса станаха около
източния край на слънчевия диск. Мощно CME-явление имаше и откъм
обратната страна на Слънцето. То беше зарегистрирано от коронографите на
сондите STEREO Ahead и STEREO Behind. Нито едно от тези явления не е
геоефективно.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Те са с номера 1908, 1909, 1911,
1912, 1915 и 1916. Петнообразуването е изцяло в южното полукълбо.
Групите петна са от ниските магнитни класове "алфа" и "бета".
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Слънчевите петна на 6 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 103. По наша груба оценка Волфовото число е около
75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 150 Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 340 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 декември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от средния
клас M е по 15% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване от
мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 155, а на 8 декември ще е
150.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е около обичайния фон.
Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSSефект) днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
утре и на 8 декември ще е между спокойна и активна. Вероятността за
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геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 8
декември е по 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря (K=5) на средни
ширини е 5% за днес и по 10% за следващите два дни.
За периода 6- 8 декември радиационната обстановка, свързана със
СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

05 декември/12ч00мин:

Слънчевата активност остава

ниска
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко
изригвания от клас C. Най-мощното измежду тях стана в 22ч14мин българско
време, а мощностният му показател бе C6.2. Източникът е новоизгряваща на
източния лимб активна област, която все още не е добре разкрита за
земните наблюдатели. Няма изхвърляния на коронална маса, които да се
движат по посока на Земята. Рентгеновият поток през последните часове
забележимо нарастна и в момента е около нивото C1.0.
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C6.2-изригване на източния слънчев лимб
(4 декември 2013г)(SDO; GOES-14)
На слънчевия диск има 7 групи петна (1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1915 и
1916). Всички са в южното полукълбо. Повечето от тях са в процес на бавно
разпадане. Групата 1909 е от магнитен клас "бета-гама", но проявява много
слаба активност (за последните 24 часа само едно изригване с мощност
C1.9). Новият активен център на източния лимб изглежда съдържа или само
малки петна или е просто факелно поле.
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Слънчевите петна на 5 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 98. По наша груба оценка Волфовото число е около 80.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 138. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 декември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от средния
клас M е по 15% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване от
мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 145, а на 7 декември ще е
140.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денононщие.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре под влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS ефект) се очаква
тя да се активизира и да бъде между спокойна и смутена. На 7 декември тя
ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
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средни ширини за днес е 5%, за утре е 15%, а за 7 декември тя е 25%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е 5%, а
за 7 декември тя е 10%.
За периода 5- 7 декември радиационната обстановка, свързана със
СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

04 декември/12ч30мин:

Слабо активизиране

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Регистрирани
са 5 изригвания от клас C. Двете най-мощни измежду тях с магнитуд
съответно C7.0 и 4.6 станаха в 02ч20мин и 06ч38мин бълг.време. Първото е
от новоизгряващ активен център близо до югоизточния край на слънчевия
диск, а второто е от вече залязлата група 1907, намираща се близо зад
западния лимб. И двете събития не са свързани с геоефективни явления.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B6.

Нова активна област на югоизточнния лимб
(4 декември 2013г) (SDO; solarham.net)
На слънчевия диск има 6 регистрирани групи петна (1908,1909, 1911, 1912,
1913 и 1915) + 2 нови нерегистрирани групи. Всичките са в южното
полукълбо. От магнитен клас "бета-гама" е групата 1909. Всички групи
петна са почти спокойни.
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Слънчевите петна на 4 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 97. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 136. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 декември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от средния
клас M е по 25% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване от
мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 140, а на 6 декември ще
достигне 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изиминалото денононщие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна. Смутени периоди имаше над някои полярни области.
Регистрирана е и аврорална активност (полярни сияния). Причина за това
беше временната ориентация на междупланетното магнитно поле в околностите
на Земята в южна посока. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна. Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. На 6 декември
след обяд е възможно тя да се активизира до степен "смутена" (Kp=4)
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поради очакван CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 5% за днес и утре и 15% за 6 декември. На 3-тия ден (6
декември) има и 5% вероятност за малка геомагнитна буря. За периода 46 декември радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на
геостационарна орбита ще бъде спокойна.

03 декември/10ч15мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 3
изригвания от слабия мощностен клас C. Две от тях станаха в района на
групата 1908, а едно - в района на 1907. Няма изхвърляния на коронална
маса по посокока на Земята. Вариациите на слънчевия рентгенов поток са
значителни. През последните няколко часа средната му стойност е около
B6-B7.
На слънчевия диск има 6 групи петна. В северното полукълбо е групата
1910. В южното полукълбо са групите 1908, 1909, 1911,1912 и 1913. Групата
1914, която вчера бе официално регистрирана, днес не се вижда на
последните изображения на Слънцето. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Групите петна 1908 и 1909 са от магнитен клас "бетагама", но те както и всички останали групи петна са почти спокойни.

Слънчевите петна на 3 декември 2013г (SDO)
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Боулдърското число е 124. По наша груба оценка Волфовоно число е около
80. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 134. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 410 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 декември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по 20% за всеки един от трите дни, а за изригване от мощния клас X е по
5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 135, а на 5 декември ще е
към 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е около обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза 3, 4 и 5 декември геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 5% на ден. За периода 3- 5 декември радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

Възможна е слаба геомагнитна
активност днес и утре
02 декември/10ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Единственото
C-изригване стана приблизително в полунощ българско време. Неговият
мощностен показател е C1.4. Източникът засега не е установен. За
последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по
посока на Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B5.
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. В северното полукълбо е
само групата 1910. Останалите 4 групи (1907, 1908, 1909 и 1911) + една
нова група на източния лимб са на юг от екватора. По площ преобладават
петната в южното полукълбо. Групите 1908 и 1909 са от магнитен клас
"бета-гама". Те обаче, както и останалите групи петна са магнитно
спокойни.
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Слънчевите петна на 2 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 104. По наша груба оценка Волфовото число е 60-65.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 131. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 440 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 декември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по 20% за всеки един от трите дни, а за изригване от мощния клас X е по
5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 4 декември ще бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е около обичайния фон.
Поради очаквана среща на Земята с плазмен облак, изхвърлен на 28 ноември
от Слънцето, днес геомагниитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна. Утре поради влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция (CH HSS- ефект) тя ще бъде между спокойна и смутена. На 4
декември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 20%, а за 4
декември е 5%. За днес и утре има по 5% вероятност за малка геомагнитна
буря. В рамките на 3-дневната прогноза (2- 4 декември) радиационната
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геостационарна орбита ще бъде

Смутена геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска. Имаше
само няколко "субизригвания" от много слабия мощностен клас B. Слънчевият
рентгенов поток варира много слабо около нивото B3-B4. Вчера около
северозападния край на слънчевия диск имаше избухване на протуберанс с
изхвърляне на коронална маса. Явлението не е геоефективно.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са 4 групи петна: 1907, 1908, 1909 и новата 1911.
На север от екватора е само малката група 1910. От магнитен клас
"бета-гама" са 1908 и 1909. Те обаче, както и всички останали групи петна
са спокойни.

Слънчевите петна на 1 декември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 102. Волфовото число по наша груба оценка е около
65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 131. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята се повиши поради CH HSS ефект (влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция) и е приблизително 480 км/с.
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В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 декември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по 25% за всеки един от трите дни, а за изригване от мощния клас X е по
5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 130, а на 3 декември ще бъде
около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през изминалото беше смутена поради CH HSSефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция). Над
България геомагнитната обстановка също беше смутена тази нощ в периода
между 0ч и 3 часа българско време (според данните от станция Панагюрище).
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде под влияние на слънчева коронална
дупка в геомагнитна позиция (CH HSS-ефект) и ще бъде между спокойна и
смутена. Утре се очаква влияние да окаже срещата с периферията на
изхъврлен на 28 ноември от Слънцето облак от коронална маса. Поради това
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна. На 3 декември
геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 15%, за утре е 20%, а на 3 декември
ще бъде 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря за днес и утре е по
5%, а за 3 декември е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (1- 3 декември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

30 ноември/12ч15мин:

Спокойни групи слънчеви петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше едно
изолирано изригване от слабия мощностен клас C, вчера около обяд
българско време. Неговият източник беше групата петна 1907. Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B4.
На слънчевия диск се виждат регистрирани 5 + две нови нерегистрирани
групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са 5
групи петна: 1903(вече е на самия западен лимб или дори зад него), 1907,
1908 и 1909 + една от нерегистрираните групи. В северното полукълбо е
1910 + една нова нерегистрирана група. Групите 1907 и 1909 са от
магнитен клас "бета-гама". В момента обаче всички групи петна са
спокойни.
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Слънчевите петна на 30 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 95. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 129. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 360-370 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 ноември, 1 и 2 декември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по 25% за всеки един от трите дни, а за изригване от мощния клас X е по
5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 135, а на 2 декември ще бъде
около 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Смутени условия
(суббури) са възможни на 2 декември поради очаквана среща на Земята с
облак коронално вещество, изхвърлен от Слънцето на 28 ноември. В рамките
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на 3-дневната прогноза (30 ноември- 2 декември) радиационната обстановка,
свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде спокойна.

Броят на групите петна расте.
Продължително изхвърляне на коронална маса.
Какво стана с кометата ISON?

29 ноември/13ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа има само едно изригване от клас C, чийто източник е
групата петна 1909. От друга страна обаче интерес представлява едно
продължително изхвърляне на коронална маса от вчера сутринта. То е
станало около източния лимб на Слънцето приблизително между 3ч30мин и
5ч30мин българско време вчера през нощта. Числените модели на слънчевия
вятър показват, че плазменият облак може да достигне Земята на 2
декември. Рентгетовият поток през последните часове е около нивото B3-B4.
Петнообразуването значително нарастна през последното денонощие. На
слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. Всички те са в южното
полукълбо. Една нова група се оформя близо до екватора в северното
полукълбо. Регистрираните групи са 1903, 1907, 1908 и 1909. Последната е
от магнитен клас "бета-гама". По тази причина е вероятен източник на
изригвания от клас M, а в по-малка степен- и на мощни изригвания от клас
X. Намира се все още близо до източния край на слънчевия диск. Очертава
се през следващите няколко дни гпупата 1909 да бъде обект на повишен
интерес от гледна точка на слънчево- земния мониторинг.
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Слънчевите петна на 29 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 100. По наша груба оценка Волфовото число е около
65-70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 133. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 280км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 и 30 ноември и 1 декември) се
очаква слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от
клас M е по 25% за всеки един от трите дни, а за изригване от мощния клас
X е по 5% на ден. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 135, а на 1
декември ще бъде около 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна през целия 3-дневен период
(29ноември - 1 декември). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 5% на ден. Очаква се активизиране на 2 декември, т.е. извън
посочените 3 дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 ноември- 1 декември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
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спокойна.
КОМЕТАТА C2012S1 ISON
Последните изображения, получени от коронографите COR2 на борда на
космическите сонди STEREO Ahead и STEREO Behind, според нас дават
сериозен шанс да се надяваме, че някаква част от кометата C2012S1 ISON
все пак е оцеляла. Кометата претърпя голям катаклизъм снощи около 20часа
българско време - половин час преди преминаването през перихелия (видео).
Първата индикация, че все пак нещо от кометата е оцеляло беше една снимка
от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO, получена около момента
на очакваното излизане на кометата из-зад сенника на коронографа. На нея
се вижда добре различим малък облак, който по местоположение съответства
на очакваното местоположение на кометата по това време.
За повече подробности и нова информация следете съвместната тематична
секция на Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин"-Ст.Загора
и ЦССЗМ- Ст.Загора в този сайт, посветена на кометата C2012S1 ISON.

Изображение от коронографа
COR2 (STEREO-A) в 10ч54мин
бълг.време

28 февруари/23ч30мин:

Изображение от коронографа
COR2 (STEREO-B) в 10ч40мин
бълг.време

Кометата ISON се взриви!?...
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Вляво: Последният кадър, на който кометата C/2012 ISON все още е цяла.
Той е от 19ч54мин бълг.време. Получен е от коронографа COR2 на борда на
сондата STEREO Ahead. Личи рязко увеличаване на яркостта. Вдясно:Един
час по късно. На този кадър изглежда разрушаването вече е настъпило.
Опашката на кометата почти не е променила местоположението и формата си,
което показва, че може би го няма ядрото

28 ноември/11ч30мин:

Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имало е общо
две изригвания с мощност около C1.4 съответно вчера около 17ч30мин и
снощи около 2ч30мин българско време. Вероятният източник е новата група
1909, която изгрява на източния край на слънчевия диск. Имаше три
изхвърляния на коронална маса, но нито едно от тях не беше по посока към
Земята. Слънчевият рентгенов поток е около нивото B6-B7.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Всичките са в южното полукълбо.
Техните номера са 1903, 1907, 1908 и 1909. Магнитните им класове са
"алфа" и "бета".
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Слънчевите петна на 28 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 76. Волфовото число по наша груба оценка е около
45-50. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 129. Скоростта на слънчения вятър
е 260-270 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 ноември) се очаква
слънчевата активност да бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M
е по 10% за всеки един от трите дни. Вероятността за изригване мощния
клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 30 ноември ще бъде около 140.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна през целия 3-дневен период (28,
29 и 30 ноември). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 5% на ден. В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 ноември)
радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна
орбита ще бъде спокойна.
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Откъм Земята е спокойно, откъм
кометата ISON не е...
27 ноември/09ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Има само едно
регистрирано изригване от клас C1.6 през нощта, около 3ч20мин българско
време. Засега източникът не е локализиран. Рентгеновият поток е около
нивото B4-B5.

Изхвърляне на коронална маса. В края на
полето отдясно е кометата ISON.
(27 ноември 2013г) (SOHO/LASCO_C3)
Не е такава обаче ситуацията откъм обратната страна на Слънцето. На
последното публикувано тази сутрин изображение от коронографа LASCO_C3 на
борда на спътника SOHO от 6ч42мин българско време има регистрирани две
интересни събития. Първо - вижда се доста мощно изхвърляне на коронална
маса. То е ориентирано в югозападна посока и очевидно ще подмине Земята.
Плазменият облак обаче най-вероятно няма да подмине кометата ISON. Тя
вече се вижда в западния край на полето на коронографа и това е второто
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интересно събитие. Какво би се случило при срещата на кометата със
слънчения плазмен облак? Много е вероятно той да "повлече" със себе си
нейната йонна опашка и кометата временно да остане без такава. Възможно е
просто да се получи частично разкъсване на опашката. Тъй като кометата и
плазменият облак се движат почти един срещу друг, то какво ще се случи
предстои да разберем вероятно до края на деня!
На слънчевия диск има 3 регистрирани и две нерегистрирани групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1903 и
1907+ двете нерегистрирани групи петна. На север от екватора е 1905.

Слънчевите петна на 27 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 47. По наша груба оценка Волфовото число е около 40.
Слънчевият радиоиндекс е 116. Скоростта на слънчевия вятър в околността
на Земята е 300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 ноември) се очаква
слънчевата активност да бъде много ниска. Вероятността за изригвания от
среден и мощен рентгенов клас (M и X), както и за протонно (СЕЧ)
изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29
ноември ще бъде около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е близо до обичайния фон.
Днес се очаква геомагнитната обстановка да бъде между спокойна и смутена.
Това е във връзка с възможен слаб CH HSS - ефект (влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция).
Утре и на 29 ноември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а
за утре и на 29 ноември е по 10%. В рамките на 3-дневната прогноза (26-28
ноември) радиационната обстановка, свързана със СЕЧ-потока на
геостационарна орбита ще бъде спокойна.

Само слаби C- изригвания.
Изглежда, че кометата ISON ще мине покрай
спокойно Слънце
26 ноември/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Регистрирани
са само слаби изригвания от най-ниската част на клас C (C1-C2), както и
"субизригвания" от клас B. Слънчевият рентгенов поток е около нивото
B6-B7.
На слънчевия диск останаха 3 групи петна. Всичките са от клас "алфа".
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Групите 1903 и 1906 са
на юг от екватора, а на север е 1905.

Отляво: Изображение на Слънцето, получено от ултравиолетовата камера на
сондата STEREO-Behind на 26 ноември 2013г в
11ч47мин българско време; отсясно: приблизителна схема на
пасажа на кометата пред диска на Слънцето на 28 ноември
от позицията на сондата STEREO Behind
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Обърнатата към сондата STEREO- Behind страна на Слънцето също изглежда
спокойна. За днес и през следващите два дни това е съществена информация,
тъй като точно от тази му страна кометата C/2012/S1 ISON ще премине
през перихелия си - само на около 1 милион километра от повърхността на
Слънцето и на около 1.7 милиона километра от неговия център.

Слънчевите петна на 26 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 52. По наша груба оценка Волфовото число е 35.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 119. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 290-300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 ноември) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Верятността за изригвания от
среден (M) и мощен (X) клас, както и за протонни (СЕЧ) изригвания е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 ноември ще бъде
около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
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обичайния фон.

Геоматнитната обстановка днес и утре ще бъде между смутена и спокойна, а
на 28 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 15%, а аз утре и на 28 ноември е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря за днес е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 ноември) радиационната
обстановка, свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде
спокойна.

25 ноември/23ч00мин:

Спокойно "космическо време"

Технически проблем
Поради технически проблем с електрозахранването, който продължи повече от
половин ден, днес 25 ноември (понеделник) не можахме да публикуваме нашия
редовен бюлетин. Проблемът е вече отстранен. Във вързка с това поднасяме
нашите извинения на редовните посетители на HELIOTARAXY.COM. Тъй като
денонощието приключва само след около един час предлагаме само кратък
бюлетин за хелио- геофизичната обстановка през последните 24 часа.
През последното денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше само
изригвания от слабия мощностен клас C. Нямаше никакви геоефективни
явления на Слънцето. Групите петна 1899 и 1904 се скриха зад западния
край на слънчевия диск. В момента се виждат групите петна 1903, 1905 и
1906. Преобладава петнообразуването в южного полукълбо.
Боулдърското число е 69. Волфовото число е около 35. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 е 127. Скоростта ан слънчевия вятър в околностите на
Земята е 320 км/с.
Геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът слънчеви протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита е близо до обичайния
фон.
Утре и на 27 ноември слънчевата активност ще бъде ниска. Вероятността за
M- изригване за утре е 25%, а за изригване от клас X е 5%. На 27 ноември
вероятността за изригване от клас M е 10%, а за изригване от клас X е
пренебрежима. Геомагнитната обстановка утре и на 27 ноември ще бъде между
спокойна и смутена проради очакван CH HSS- ефект (влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция). Радиационната обстановка,
свързана със СЕЧ-потока на геостационарна орбита ще бъде спокойна на 26
и 27 ноември.
Утре (26 ноември) бюлетинът ще бъде в своя обичаен формат.

24 ноември/11ч00мин: Отново активност на западния край на

слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА

АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Двете
M-изригвания от вчерашния ден станаха в района на активните центрове 1899
и 1904. "По традиция" от последния месец това се случва почти винаги
когато съответните области достигнат западния край на слънчевия диск. Ето
защо (отново "по традиция"!) и този път тези сравнително мощни изригвания
не са геоефективни. През последните 24 часа имаше над 10 изригвания от
слабия клас C. Източникът на повечето от тях беше отонво районът на
групите петна 1899-1904. Рентгеновият поток на Слънцето е около нивото
B7.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нерегистрирана група петна.
По площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 1899,
1904 и новоизгрялата на изток 1905. В южното полукълбо е 1903 + една
новоизгряваща на източния край на слънчевия диск група. Групите петна
1904 и 1905 са от магнитен клас "бета-гама". Почти всички групи са
потенциални източници на M- изригвания, а 1904 - и на изригване от клас
X.

Слънчевите петна на 24 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 65. По наша груба оценка Волфовото число е около 60.
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Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 136. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 330 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 ноември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) за днес и утре по 25%. Вероятността за мощно изригване
(клас X) е по 5% за всеки един от двата дни. След скриването на
активните области 1899 и 1904 зад западния лимб вероятността за средни
и мощни изригвания ще намалее. Ето защо вероятността за M-клас изригване
на 26 ноември е 10%, а за мощно изригване е пренебрежима. Вероятността за
протонно (СЕЧ) - изригване е пренебрежима за целия 3-дневен период (24-26
ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 135, а на 26
ноември - около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. В някои полярни станции обаче местните K- индекси достигнаха до
смутени нива (K=4), както и до малка геомагнитна буря (K=5). Над България
геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре под влияние на
очаквано преминаване на Земята през секторна граница на междупланетното
магнитно поле е възможно тя слабо да се активизира и да бъде между
спокойна и смутена. Между спокойна и смутена тя ще остане и на 26
ноември поради евентуален CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална
дупка в геоефективна позиция). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 10% за днес и утре и 15% за 26 ноември. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е 5% на 26 ноември.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (24-26 ноември) ще
бъде около обичайния фон.

Групата петна 1899 изригна с
M1.0 за втори път за днес

23 ноември/16ч15мин:

В 14ч55мин българско време активната област 1899 генерира второто за днес
изригване със средна мощност. Неговият пик беше около M1.0. Тъй като
източникът е разположен близо до западната част на слънчевия диск не се
очаква то да е значимо от геофизична гледна точка.
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M1.0-изригване около 13ч00мин бълг.време на
23 ноември 2013г (SDO)

M1.1-изригване от активната
област 1899. Геомагнитната обстановка е
спокойна.
23 ноември/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА

АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Намиращата
се вече доста близо до западния лимб активна област AR11899 (1899)
генерира изригване със средна мощност. Неговият максимум (M1.1) бе
достигнат рано призори в 04ч42мин. българско време. Това изригване не е
свързано със съпътстващи явления с геоефективна значимост. Общо през
последните 24 часа имаше още 7-8 изригвания, които бяха от слабия
мощностен клас C. Рентгеновият поток е около нивото B6-B7.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и 3 нерегистрирани групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Това се дължи на групата
петна 1899 и преди всичко на голямата площ на главното й петно (около 550
милионни части от слънчевия диск). В северното полукълбо е и групата
1896, която днес ще се скрие зад западния лимб. Северно от 1899 се
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развива нова група с интересна форма, наподобяваща ято жерави. Очаква се
днес тя да получи номер. В южното полукълбо е групата петна 1903 + две
нови нерегистрирани групи. На този етап единствено групата 1899 има
потенциал за средни или мощни изригвания.

"Жеравите" северно от групата петна
1899 (22 ноември 2013г)(SDO; solarham.net)
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Слънчевите петна на 23 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 51. По наша груба оценка това съответства на Волфово
число около 40. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 134. Скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята е 340- 350 км/с.
През следващите два дни (24 и 25 ноември) слънчевата активност ще бъде
ниска. Вероятността за изригвания от клас M е по 10% на ден.
Вероятността за мощни изригвания (клас X), както и за протонни (СЕЧ)
изригвания е пренебрежима за целия период на 3-дневната прогноза (23-25
ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 140, а на 25
ноември - около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през изминалото денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 25 ноември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% на ден.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (23-25 ноември) ще
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бъде около обичайния фон.

Слънцето се успокоява, кометата
ISON го приближава

22 ноември/11ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Това стана
благодарение на M1.2- изригването от активната област 1893, чийто пик
беше вчера по обяд в 13ч11мин българско време. Единственото друго
по-значимо изригване
(C1.9) през последните 24 часа
стана в района
на отслабващия активен център 1897. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото B5-B6.
На слънчевия диск има 5 групи петна. След като групите 1893 и 1900 вече
се скриха зад западния лимб, преобладава петнообразуването в северното
полукълбо. Там са групите петна 1896(залязваща) и 1899. На юг от
екватора са 1895 (залязваща), 1897(залязваща) и 1903. През последните
часове се наблюдават следи от петнообразуване непосредствено северно от
1899. Голямото петно в тази група засега изглежда устойчиво. При него не
се наблюдава нито растеж, нито отслабване. В момента тази група остава
единственият потенциален източник за изригвания със средна или голяма
мощност откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето. Площта й е около
600 милионни части от слънчевия диск.
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Слънчевите петна на 22 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 85. По наша груба оценка Волфовото число е около
60-65. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 141. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 330-340 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 ноември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригвания от клас M е по 15%
на ден. Вероятността за мощни изригвания (клас X), както и за протонни
(СЕЧ) изригвания е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на
24 ноември ще бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през изминалото денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
вече спадна до обичайния фон.
Днес, утре и на 24 ноември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% на ден.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (22-24 ноември) ще
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бъде около обичайния фон.

-----------------------------------------------------------КОМЕТАТА ISON
Кометата ISON е вече близо до Слънцето. Тя ще премине през перихелия на
своята орбита на 28 ноември 2013г между 19ч и 23ч българско време.
Очаква се минималното разстояние от слънчевата повърхност (фотосферата)
да бъде около 1 700 000 километра, а кометата да премине през слънчевата
корона. По това време най-активните и интересни набллюдения ще се водят
с помощта на приборните комплекси на четирите космически апарата,
осъществяващи мониторинг на Слънцето (STEREO-A, STEREO-B, SOHO и SDO).
След като екипите на SOHO и STEREO публикуваха в своите сайтове моделите
на видимост на кометата за периода около преминаването на перихелия
,вчера това направи и екипът на SDO (виж). През следващите 2 дни в нашата
тематична секция, посветена на кометата ISON ще бъде включена страница,
където преминаването на перихелия ще бъде показвано и коментирано в
квази-реално време.

Изригване със средна мощност
(M1.1-M1.2) от активната област 1897
21 ноември/14ч30мин:

Днес, около 13ч20мин българско време в района на групата петна достигна
своя пик изригване с мощностен показател M1.1-M1.2. До момента няма
никакви други данни за това събитие освен измерения от спътника GOES-15
рентгенов поток. Изображенията , получени от стпътника SDO дават
основание да считаме, че източник на изригването е групата петна 1893.
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Слънчево M-изригване в района на групата петна
1893 на 21 ноември 2013г (SDO)

21 ноември/10ч00мин:

Спокойна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 7
изригвания от слабия мощностен клас C- по 3 от групите петна 1893 и 1897
и едно от 1900. Най- мощното измежду тях достигна своя пик вчера в
18ч51мин българско време. Неговият магнитуд беше C6, а източник е групата
петна 1897. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса по посока на
Земята. Рентгеновият поток е около нивото B6.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По отношение площта на петната лек
превес има северното полукълбо. Там се намират групите 1896 и 1899. В
южното полукълбо са 1893 (залязваща), 1895, 1897 и 1903. Всички главни
активни центрове (1893, 1897 и 1899)са в процес на отслабване и
разпадане. Изглежда, че се оформя нова група петна северизточно от 1897,
но тя засега няма номер. Групата петна 1893 вече е на западния лимб.
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Слънчевите петна на 21 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 95. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 147. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 340 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 ноември) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригвания от клас M е по 20%
на ден. Вероятността за мощни изригвания (клас X), както и за протонни
(СЕЧ) изригвания е пренебрежима. Утре слънчевият радиоиндекс F10.7 ще
бъде 135, а на 23 ноември ще е около 130.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през изминалото денонощие. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита
вече спадна до обичайния фон.
Днес, утре и на 23 ноември геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% на ден.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на
геостационарна орбита в рамките на 3-дневната прогноза (21-23 ноември) ще
бъде около обичайния фон.
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След X- изригването: слаби и
краткосрочни ефекти

20 ноември/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. "Виновникът"
за това беше групата петна 1893. Вчера по обяд българско време тя
генерира (почти) импулсно изригване с голяма мощност (X1.0)(за
по-подробна информация вижте нашия втори бюлетин от 15ч15мин вчера и
неговото обновление от 18ч30мин). Движението на изхвърлената коронална
маса е насочено силно на югозапад и тя ще подмине Земята. През
последните 24 часа имаше и 6 изригвания от клас С- по три от групите
петна 1897 и 1900. Имаше няколко изхвърляния на коронална маса, но нито
едно от тях не е насочено към Земята. Рентгеновият поток през последните
часове значително спадна и в момента е около нивото B6-B7.
На слънчевия диск има 7 групи петна. Площите на петната в двете полукълба
на Слънцето са почти равни, с минимален превес на северното полукълбо. На
север от екватора са групите 1896 и 1899. Последната е най-голямата по
площ днес - около 600 милионни части от площта на слънчевия диск. На юг
от екватора са останалите 5 групи петна: 1893, 1895, 1897, 1900
(залязваща) и 1903. Групата 1893 е от магнитен клас "бета-делта", а 1897
е от клас "бета-гама". Най- значителен потенциален източник на изригвания
от средна и голяма мощност (класове M и X) остава групата 1893. Тя обаче
ще залезе зад западния лимб през следващите 24-36 часа.
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Слънчевите петна на 20 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 113. По наша груба оценка Волфовото число е около
85-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 153. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 370-380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 ноември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Основният потенциален източник
за изригвания със средна и голяма мощност- групата петна 1893 се намира
близо до западния лимб и най-късно утре ще залезе. Ето защо вероятността
за изригвания от клас М за днес е 40%, а за утре и на 22 ноември тя е по
30% на ден. Вероятността за изригвания от мощния клас X за днес е
10%, за утре е 5%, а за 22 ноември е пренебрежима. Вероятността за
протонни (СЕЧ)изригвания за днес е 30%, а за утре и 22 ноември е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 ноември ще бъде
около 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) e завишен след
вчерашното X1.0- изригване, но не достигна прага на радиационна буря. В

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

392 of 498

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

момента същият е в процес на бавен спад.
Днес, както и на 21 и 22 ноември геомагнитната обстановка ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
на ден.
За днес има малка вероятност за радиационна буря. Утре и на 22 ноември
потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

19 ноември/15ч15мин:

X1.0- изригване от активната

област 1893
Днес в 12ч26мин българско време активната област AR11893, намираща се в
близост до западния слънчев лимб, генерира мощно изригване с показател
X1.0. Регистрирано е радиоизбухване от II тип, което е индикатор за
изхвърляне на коронална маса. Не се очаква това явление да е с
геоефективна значимост. Ще дадем допълнителна ипформация за събитието и
свързаните с него съпътстващи явления в наш следващ бюлетин.

Слънчевият рентгенов поток между 10 и 15ч българско
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време на 19 ноември 2013г (GOES-15)

Допълнено в 18ч30мин:
Съпътстващите явления: Мощно изхвърляне
на коронална маса регистрира сондата STEREO-A , "ten-flare"радиоизбухване и протонно изригване
Коронографът на сондата STEREO Ahead е регистрирал мощно изхвърляне на
коронална маса във времето непосредствено след X1.0- изригването. Както
отбелязахме в първоначалното съобщение от 15ч15мин, малко е вероятно
някаква част от изхвърления плазмен облак да достигне Земята. Групата
1893 не е в геофективна позиция. За да има обаче по-голяма сигурност по
въпроса трябва да се изчакат резултатите от числените модели на слънчевия
вятър.

Изхвърляне на коронална маса, свързано с
X1.0- изригването от активната област AR11893
на 19 ноември 2013г (STEREO-A)
В продължение на 7 минути около пика на X- изригването е регистрирано
радиоизбухване около честота 3GHz ("ten-flare"). Пиковият радиопоток
надхвърлил 3 пъти усреднената дневна стойност на индекса F10.7.

е
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"Ten-flare"-явленията са потенциално опасни за цялата
радиотехническа инфраструктура, ползваща гигахерцовия диапазонмобилните комуникации, Интернет, цифровата телевизия, системите
за глобално позициониране, радарите и др.
Около 13 часа българско време започна покачване на потока на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10Me; СЕЧ). Засега той е под нивото на
радиационна буря. Това е доказателство, че Х- изригването е било
съпровозено и с протонно (СЕЧ)- изригване.

19 ноември/10ч45мин:

Почти спокойно "космическо

време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Изригванията
(10-11 на брой) бяха от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха
групите петна 1893, 1897 и 1900. Очевидно е, че откъм видимата към
Земята страна на Слънцето активните процеси са с тенденция към стихване
поне за следващите 3-4 дни. Тази сутрин откъм обратната страна
коронографът на сондата STEREO Ahead e регистрирал голямо изхвърляне на
коронална маса, най-вероятно свързано с мощно изригване. Слънчевият
рентгенов поток е около нивото B8.
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Изхвърляне на коронална маса на 19 ноември
2013г (STEREO-A)
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. На север от екватора са групите 1896 и 1899. Последната
е вече голямо единично петно с площ около 600 милионни части от слъневия
диск. Южно от екватора са групите 1893, 1895, 1897, 1900 и новоизгрялата
на източния край на слънчевия диск група 1903.Групата 1893 е от клас
"бета-делта". През последното денонощие показва признаци към отслабване.
Още по-драстично е отслабването на групата 1897. Въпреки , че запазва
магнитиня си клас "бета-гама" за последните 24 часа тя е загубила към 70%
от петната си- вчера те бяха около 100, а сега са под 30.
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Слънчевите петна на 19 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число спадна почти наполовина спрямо вчера и днес е 144.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 също тръгна надолу и днес е 163. Скоростта
на слънчевия вятър в околностите на Земята е 390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 ноември) слънчевата
активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от клас M за
днес и утре е по 40%, а за 21 ноември тя е 30%. Вероятността за
изригване от мощния клас X за днес и утре е по 5%, а за 21 ноември ще е
около и под 1%. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима в
рамките на трите дни (19, 20 и 21 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще е около 155, а на 21 ноември ще бъде около 150.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е около обичайния фон.
Днес и през следващите два дни (20 и 21 ноември) геомагнитната обстановка
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
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по 10% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
близо до обичайния фон.

18 ноември/10ч15мин:

Много петна, слаби изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина
изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активните
области 1893, 1897, 1899 и 1900. Вчера, около 10ч сутринта българско
време, едно C4 изригване в района на областта 1893 е било съпроводено с
изхвърляне на коронална маса. Нейното движение е ориентирано основно на
югозапад и е малко вероятно да има някакъв значителен ефект върху земната
магнитосфера. Слънчевият рентгенов поток през последните часове е около
нивото B9-C1.
На слънчевия диск има 7 регистрирани и две новоизгряващи на източния лимб
групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. На север
от екватора са групите 1896, 1899, 1902 и едната от новоизгряващите
групи. На юг от екватора са групите петна с номера 1893, 1895, 1897, 1900
и втората нерегистрирана група. От магнитен клас "бета-гама" са групите
1897, 1899 и 1900. Групата 1893 е от клас "бета-делта". Тези четири
области са най-значителните потенциални източници на изригвания от среден
и мощен клас (M и X). През последните 24 часа се наблюдава слабо
нарастване на групите 1893 и 1897.
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Слънчевите петна на 18 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е отново с дневен рекорд (SSN=282), благодарение
най-вече на групата 1897, която съдържа близо 100 петна. По наша груба
оценка Волфовото число е около 130-150. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
177. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 380-390 км/с.
Днес и утре слънчевата активност ще бъде умерена. Със залеза на групите
петна 1893 и 1900 обаче вероятността за изригвания от класовете M и X
значително ще намалее и на 20 ноември слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригвания от клас M за днес и утре е по 60%, а за 20
ноември тя е 30%. Вероятността за изригване от мощния клас X за днес и
утре е по 15%, а за 20 ноември спада на 5%. Вероятността за протонно
(СЕЧ) изригване е по 5% за всеки един от трите дни (18, 19 и 20 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 ноември ще бъде около 170.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Геомагнитно смутени периоди са регистрирани само в отделни
станции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Днес Земята
все още се намира под затихващото действие на CH HSS- ефект (влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция). Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита е близо
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до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Утре и на
20 ноември тя ще бъде спокойна. Верояятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 15%, а за утре и 20 ноември тя е по 5%. За днес
има 5% вероятност за геомагнитна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
близо до обичайния фон.

17 ноември/12ч15мин:

Умерена слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. В 07ч05мин
българско време достигна своя пик изригване с мощностен показател M1.0.
Получените изображения от спътника SDO показват, че източник е активната
област (група петна) AR11900 (1900). Няма информация за съпътстващи
явления, но почти е изключено това събитие да има някаква геоефективна
значимост. През последните 24 часа има около 15 изригвания от слабия
мощностен клас C. Техни източници са групите петна 1893, 1897 и 1900.
Последната е дала около 10 изригвания. Слънчевият рентгенов поток е около
нивото C2-C3.
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M1.0- изригване от групата петна AR11900 на
17 ноември 2013 г (SDO)
На слънчевия диск има 8 регистрирани и една нова, нерегистрирана група
петна. Има много слаб превес на петнообразуването в южното полукълбо. На
север от екватора са групите петна 1896, 1899, 1902 и новата,
нерегистирана група. Тя се формира между 1896 и 1899. В южното полукълбо
са 1893, 1895, 1897, 1900 и 1901(залязваща). Четири са групите с магнитен
клас "бета-гама": 1893, 1897, 1899 и 1900. Те са най-значителните
потенциални източници на изригвания от среден (M) и мощен (X) клас.

Слънчевите петна на 17 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 213. По наша груба оценка Волфовото число е около
120-130. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 175. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизително 480 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 ноември) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e по 60%,
за клас X по 15%, а за протонно (СЕЧ) изригване е по 5% за всеки един
от трите дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 175, а на
19 ноември ще е 170.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последното
денонощие. В вякои полярни станции обаче е регистрирана и активност,
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включително и слаба геомагнитна буря (K=5). Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита е близо
до обичайния фон.
Днес и и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена,
а на 19 ноември ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 20%, за утре е 15%, а за 19 ноември тя е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е
по 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
близо до обичайния фон.

Нов дневен петнообразувателен
рекорд. Две изригвания от клас M
16 ноември/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. В 06ч47мин и
09ч45мин. българско време в района на групата петна 1900 (AR11900) имаше
две импулсни изригвания със средна мощност (съответно M1.2 и M1.6).
Освен тях през последното денонощие има и близо 10 изригвания от слабия
мощностен клас C. Около половината от тях са станали в района на групата
петна 1897, едно в района на 1900 и две - в района на 1893. Засега няма
данни за изхвърляния на коронална маса по посока на Земята. Рентгеновият
поток в момента е приблизително около нивото C2.
На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1893, 1895,
1897, 1900 и 1901. В северното полукълбо са три групи: 1896, 1899 и
новата група 1902. От най-висок магнитен клас ("бета-гама-делта") и
съответно с най-голям потенциал за изригвания със средна (M) и голяма
мощност (X) е активната обласг 1897. Тя съдържа над 80 петна. От магнитен
клас "бета-гама" са групите 1893, 1899 и 1900. Те също са значителни
потенциални източници на средни и мощни изригвания. (Виж и "картата на
риска").

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

402 of 498

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

Слънчевите петна на 16 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е с нов дневен рекорд за настоящия 24-ти слънчев цикъл
(SSN=272). Съответното Волфово число по наша груба оценка е около 150.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 178. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 470 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 ноември) слънчевата
активност ще бъде умерена. Корекцията към очаквания за по-висока
активност се дължи главно на бързото възходящо развитие на групите 1900 и
1902. Вероятността за изригване от клас M e по 60%, а за клас X по 15%
за всеки един от трите дни. Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване е
20% за днес, 15% за утре и 10% за 18 ноември. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде около 180, а на 18 ноември ще е 175.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Род влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSSефект)среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното
денонощие беше смутена. 3-часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 4
тази нощ между 0ч и 3 ч българско време, което съответстна на планетарна
геомагнитна суббуря. Над полярните райони имаше аврорална активност. Над
България обаче геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е близо до обичайния фон.
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Полярно сияние над Финландия (15/16 ноември 2013г;
снимка: Джони Алавеса ; solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна, а утре и
на 18 ноември ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%, а на 18 ноември тя е
15%. За днес има 10% вероятност за малка геомагнитна буря на средни
ширини. За утре и на 18 ноември същата е 5%.
Вероятността за протонни изригвания на Слънцето днес и през следващите
два дни е значителна. Ето защо в рамките на 3-дневната прогноза (16-18
ноември) потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е възможно да се покачи, включително и да надхвърли
праговото ниво за слаба радиационна буря (бал S1).

15 ноември/12ч00мин:

дневен

Петнообразуването

с нов

рекорд

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Всички
изригвания през последните 24 часа са от слабия мощностен клас C. Те са
общо около 20 на брой. По-голямата част от тях са с източници групите
петна 1897 и 1899, две са от вече залязващата 1890 и една от 1893. До
известна степен изключение прави едно импулсно изригване, което е с
"граничен" мощностен показател (C9-M1.0). То е станало около 04ч20мин
бълг.време в района на групата петна 1899. Слънчевият рентгенов поток е
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около нивото C1.0.
На слънчевия диск има 9 регистрирани групи петна. Слаб превес има
петнообразуването в северното полукълбо - благодарение на голямата по
площ група 1899, която надхвърля 600 милионни части от слънчевия диск.
Освен нея на север от екватора е и групата петна 1896. В южното полукълбо
са останалите 7 групи. Те са: 1890 (залязваща), 1893, 1895, 1897, 1898 и
новите 1900 и 1901. Най-голяма по брой петна и с най-сложна магнитна
конфигурация (клас "бета-гама") измежду всичките групи петна е 1897. Тя
съдържа между 80 и 90 петна. Няколко са потенциалните източници ва
изригвания от клас M и X (виж "картата на риска").

Слънчевите петна на 15 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 234. Това е нов дневен рекорд на този индекс за
настоящия петнообразувателен цикъл под цюрихски номер 24 (SC24). По наша
груба оценка Волфовото число е около 130-140. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 176. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
340-350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 ноември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Със залязването на областта
AR11890 (1890) зад западния лимб потенциалът на обърнатата към Земята
страна на Слънцето за силни и мощни изригвания (класове M и X) значително
ще намалее. Вероятността за изригване от клас M e 50% за днес и по 40%
за утре и 17 ноември. Вероятността за мощно изригване от клас X е 15% за
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днес и утре и по 5% за 16 (утре) и 17 ноември. Вероятността за протонно
(СЕЧ) изригване е 20% за днес и по 5% за утре и 17 ноември. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 17 ноември ще е около 175.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита е близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 17 ноември тя
ще се активизира под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция (CH HSS- ефект). Утре геоматнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена , а на 17 ноември - между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за днес, 20%
за утре и 35% за 17 ноември. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за утре е 5%, а за 17 ноември тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 ноември) потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита ще бъде
на нива, близки до обичайния фон.

СЕЧ-потокът на геостационарна
орбита вече е на околофоново ниво
14 ноември/09ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денононщие слънчевата активност беие умерена. Освен M1.4изригването, за което съобщихме в бюлетина от вчера в 18ч15мин, групата
петна 1897 изригна още няколко пъти през последните 24 часа. Явленията
обаче бяха от по-слабия мощностен клас C. По няколко C- изригвания имаше
също така и от групите петна 1890 и новата 1899 в северното полукълбо.
Няма движещи се към Земята облаци от слънчева коронална маса.
Рентгеновият поток е сравнително висок - около нивото C1.0-C1.1.
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо, където има 5 групи петна: 1890,1893, 1895, 1897 и
1898. На север от екнатора са групите 1896 и 1899. От по-висок
магнитен клас ("бета-гама") и най-активни остават групите 1890 и 1897. По
наше мнение обаче и 1899 не бива да бъде съвсем "отписвана" , като
потенциален източник поне на изригвания със средна мощност (клас М).
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Слънчевите петна на 14 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 128. По наша груба оценка Волфовото число е 85-90.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 171. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 380-390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 ноември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена Вероятността за изригване от
клас M e 50% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване
от клас X е по 15% за днес и утре и 5% за 16 ноември. Вероятността за
протонно (СЕЧ) изригване е по 20% за днес и утре и 5% за 16 ноември.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 165 , а на 16 ноември ще
е 160.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна.Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита за пръв път от близо три седмици насам слезе до обичайния фон.
Днес, както и на 15 и 16 ноември геомагнитната обстановка ще бъде
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
за всеки един от трите дни.
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Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (14-16 ноември) все още има
вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и надхвърли
прага за радиационна буря.

13 ноември/18ч15мин:

М- изригване в активната област

1897
Преди около час, в 17ч25мин българско време в района на групата петна
1897 достигна своя максимум изригване с магнитуд около M1.4. Очакваме
информация за съпътстващи явления.

Слънчево изригване (M1.4) в активната област
AR11890 на 13 ноември 2013г (SDO)

13 ноември/09ч45мин:

Относително затишие

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 15
изригвания от клас C. 10 от тях станаха в района на групата петна 1897, а
източникът на останалите 5 беше групата 1890. Най-мощното изригване беше
с магнитуд C9.8, т.е. почти достигна клас M. Неговият пик бе тази нощ
около 0ч50мин българско време. Около час и половина по-късно откъм
обратната страна на Слънцето, но близо до неговия североизточен лимб
имаше ярко изхвърляне на коронална маса.
Формата на изхвърлянето дава основание да считаме, че то е причинено от
избухване на протуберанс. Рентгеновият поток в момента е около нивото
C1.0.

Изхвърляне на коронална маса през
нощта на 12/13 ноември 2013г , заснето
от коронографа LASCO_C2 на борда на
спътника SOHO
На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването
в южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 1896 и 1899. В
южното полукълбо са 5 групи: 1890,1893, 1895, 1897 и 1898. Групите петна
1890 и 1897 са най-важните активни области откъм обърнатата към Земята
страна на Слънцето в момента. Магнитните им класове са съответно
"бета-гама - делта" и "бета-гама". Те са потенциални източници на
изригвания от среден (M) и мощен (X) клас, както и на протонни ерупции.
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Слънчевите петна на 13 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 148. По наша груба оценка Волфовото число е около
90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 168. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 380-390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 ноември) слънчевата
активност ще бъде умерена (независимо от относителното затишие през
последните 36-48 часа). Вероятността за изригване от клас M e 60% за
всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както
и за протонно (СЕЧ) изригване е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде около 170 , а на 15 ноември ще е 165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка остана спокойна през последните 24 часа. Това
показва, че най-вероятно изхвърлената от Слънцето на 10 ноември коронална
маса е загубила по-голямата част от своята енергия и се е разсеяла в
пространството.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е леко завишен спрямо обичайния фон. Той остава
обаче далеч под нивото за радиационна буря.
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Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна (някакъв
минимален шанс за среща със следите от споменатия плазмен облак все още
съществува). Утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна,а на 15
ноември под влияние на коронална дупка в геоефективна позиция
(CH
HSS- ефект) отново ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и на 15 ноември е по 20%, а
за утре е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес и на 15 ноември е 5%.
Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (13-15 ноември) има
вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и надхвърли
прага за радиационна буря.

Новата група петна 1897 бързо
нараства. Очаква се смутена геомагнитна
обстновка днес и утре
12 ноември/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчеватта активност беше умерена.
Единственото изригване от средна мощност (M2.4) стана вчера около обяд
(13ч15мин) в района на новоизгряващата група петна 1897. Активната област
1890 пък беше източник на няколко изригвания от слабия мощностен клас C.
През последните 24 часа няма нови изхвърляния на коронална маса по посока
на Земята. Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото C1.0.
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1890, 1893,
1895 и 1897. Има и една малка нова група петна, която все още няма номер.
На север от екватора е групата 1896. На североизточния лимб изгрява нова
група петна- това е старата 1875. 1890 е все още най-големият активен
център откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето. Тя запазва
магнитният си клас "бета-гама-делта", но площта й силно намаля спрямо
предходните дни и вече е около 400 милионни части от слънчевия диск. За
сметка на това обаче новата група 1897 е явно във възход. От новите
изображения се вижда, че тя е доста сложна структура, включваща голям
брой петна. Магнитният й клас все още трудно може да бъде определен
защото е много близо до лимба. През тази седмица тя най-вероятно ще бъде
един от основните (а може би и основният) центрове на еруптивна
активност.
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Слънчевите петна на 12 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 104. По наша груба оценка Волфовото число е около
70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 164. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 390 км/с.
В
рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 ноември) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e 60% за
всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както
и за протонно (СЕЧ) изригване е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 14 ноември ще е около 165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
смутена. Над полярните райони обаче тя достигна и нива от малка до мощна
геомагнитна буря (местен K-индекс между 5 и 7). Както обикновено става в
такива случаи, геомагнитната активност бе съпроводена и с аврорална
актинтост.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е завишен спрямо обичайния фон. Той обаче остава
под нивото за радиационна буря.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

412 of 498

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

Поради продължаващ, но вече затихващ CH HSS- ефект (влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция) днес геомагнитната обстановка ще
бъде между спокойна и активна. За тази нощ и утре в Центъра за прогнози
на космическото време в Боулдър очакват слаб ефект от срещата на Земята
с облака слънчева коронална маса, изхвърлен от Слънцето на 10 ноември.
Ето защо утре геомагнитната обстановка ще бъде смутена. На 14 ноември
геомагнитната обстановка ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 25%, за утре е 20%, а за 14 ноември е
10%. За днес и утре има 5% вероятност за слаба геомагнитна буря на средни
ширини.
Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (12-14 ноември) има
вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и надхвърли
прага за радиационна буря.

М-изригване в района на новата
група петна 1897

11 ноември/15ч15мин:

Продължително M2.4- изригване е регистрирано в района на новоизгряващата
около югоизточния край на слънчеия диск група 1897. Пикът на явлението е
бил в 13ч15мин-13ч20мин българско време. Ще обновим този бюлетин в случай
на информация за интересни съпътстващи явления.

Мощно комплексно слънчево
радиоизбухване вчера. Противоречиви прогнози
за геомагнитната обстановка през следващите
два дни
11 ноември/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчеватта активност беше ниска. След мощното
X1.1 -изригване от групата петна 1890 вчера сутринта имаше само няколко
слаби изригвания от клас C. Рентгеновият поток обаче остава висок - около
нивото C1.1. Това до голяма степен се дължи на появата на нови активни
центрове на източния лимб както на север, така и на юг от екватора.
Станалото вчера рано сутринта X-изригване се оказа много богато на
съпътстващи явления. То беше съпроводено с изхвърляне на коронална маса и
слаба протонна ерупция. От друга страна подобно на своя "брат-близнак"
(X- изригването от 8 ноември сутринта също от областта 1890), то бе
съпроводено от комплексно радиоизбухване. Явлението отново обхвана цялата
мегахерцова област между 100 и 1000 мегахерца. Слънченият радиопоток на
честота 245MHz се увеличи около 800 пъти спрямо среднодневната стойност
на радиоиндекса F10.7 по време на пика на избухването. Съответното
увеличение на честоти 410 и 610 MHz беше около 200 пъти. При 2695 MHz
(контролната честота за "ten-flare", т.е. радиоизбухванията в
гигахерцовия обхват ) увеличението бе 2 пъти.
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На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1890, 1893 и
новоизгрялата 1895. На север от екватора е залязващата група 1887, както
и новоизгряващата 1896. Най-големият активен център откъм видимата от
Земята страна на Слънцето продължава да бъде областта 1890. Тя
запазва
своя магнитен клас "бета-гама-делта", но общата й площ вече се е свила до
500 милионни части от слънчевия диск.
По обща площ преобладават петната в южното полукълбо.
С интерес се очаква появата на източния лимб на старата група 1875. Това
трябва да стане през следващите 24- 36 часа. Наблюденията през последните
дни от сондата STEREO-A показаха, че тази област значително е увеличила
своята активност спрямо нивото си от преди около две седмици.
Боулдърското число е 90. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 154. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 470 км/с.

Слънчевите петна на 11 ноември 2013г (SDO)
В
рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 ноември) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e 60% за
всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както
и за протонно (СЕЧ) изригване е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс
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155.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена поради
CH HSS - ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция). Планетарната суббуря се възобнови около полунощ и вече
проъдлжава почти половин денонощие. Над полярните райони тя се е
активирала включително до ниво на геомагнитна буря със средна мощност
(K=6). Актуалните карти за аврорална активностт дават основание да
считаме, че в момента над нощната половина на Земята в полярните райони
има мощна аврорална активност. Ще очакваме снимки на полярни сияния
по-късно днес.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита вече повече от две седмици е почти постоянно
завишен спрямо обичайния фон. Той обаче остава под нивото за радиационна
буря.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна. Прогнозите
за следващите два дни обаче са доста противоречиви. Това се дължи на
различните резултати за слънчевия вятър по двата основни числени модела този на космическия център Годдард на НАСА, и по ENLIL (моделът на
Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър). Според ENLILмодела ефектът от срещата на Земята с изхвърления вчера облак слънчева
коронална маса ще бъде незначителен. Според модела от Годдард обаче (
виж и нашия бюлетин от 01ч00мин снощи привечер ), на 12 ноември Земята
ще срещне почти фронтално облака слънчево вещество. Според този резултат
би трябвало да се очаква геомагнитна буря или поне най-малкото
геомагнитно смущение на 12-ти и особено на 13 ноември.
Засега ще дадем прогнозата от Боулдър за следващите два дни, а тя е че на
12 и 13 геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за
геомагнитно смущение на средни ширини за утре и на 13 ноември е 10%.
Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (11-13 ноември) има
значителна вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и
надхвърли прага за радиационна буря.

Фронтална среща на Земята със
слънчев плазмен облак вечерта на 12 ноември

11 ноември/01ч00мин:

Публикуваните по-късно в неделя изображения от коронографите LASCO_C2 и
LASCO_C3 на борда на спътника SOHO показват, че X-изригването от неделя
сутринта е съпроводено с голямо изхвърляне на коронална маса. Неговото
движение е ориентирано към Земята (видео). Началната скорост на
изхвърленото вещество е оценена на 1012 км/с. Численият модел на
слънчевия вятър, направен в Космическия център Годдард на НАСА за
следващите 3 дни показва, че изхвърленият плазмен облак ще се срещне
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почти фронтално със Земята вечерта на 12 ноември,вероятно около 20 часа
българско време.
Модел на движението на изхвърлен
от Слънцето плазмен облак на 11
ноември 2013г.
(NASA- Goddard Space Flight
Center)

10 ноември/11ч15мин:

X- изригване. Аврорална

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Тази сутрин
около 07ч15мин българско време в района на групата петна 1890 стана мощно
изригване (клас X1.0- X1.1) То е било от импулсен тип с обша
продължителност около 20-25 минути. Засега няма получени изображения от
коронографите на спътника SOHO, от които да се разбере имало ли е
изхвърляне на коронална маса или не. Повече информация относно
наблюдавани съпътстващи явления ще имаме през следващите часове. През
последните 24 часа има и няколко изригвания от слабия мощностен клас C.
Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото C1- C1.2.
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AR11890

На слънчевия диск има 4 регистрирани и две нови групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите 1890, 1891, 1892,
както и една новоизгряваща група петна на източния лимб. Най-вероятно
това е старата група петна 1872. В северното полукълбо също има
новоизгряваща група, която по координати съответства на старата група
1869. Близо до западния край на слънчевия диск е силно отслабналата вече
група 1887. Главният източник на активност в момента е групата 1890. Тя
запазва своя магнитен клас "бета-гама-делта", но вече е значително
по-малка по площ (около 600 милионни части от слънчевия диск). Все още е
сериозен потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност,
както и на протонни (СЕЧ)изригвания. До 48-60 часа на източния лимб ще се
появи старата област 1875. Твърде е вероятно тя да повдигне нивото на
еруптивна активност през втората половина на новата седмица, когато 1890
вече ще залязва.
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Слънчевите петна на 10 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 95. По наша груба оценка Волфовото число е около
70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 148. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е близо 580 км/с.
През следващите два дни (11 и 12 ноември) слънчевата активност ще бъде
умерена. Вероятността за изригване от клас M e 50% за всеки един от двата
дни. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 20% на ден.
Вероятността за протонно (СЕЧ) изригване за днес, утре и на 12 ноември е
по 20% на ден в рамките на 3-дневната прогноза (10-12 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е около 155 , а на 12 ноември ще е
приблизително 150.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
смутена. Над България имаше геомагнитно смущение (суббуря) вчера между
12ч и 15ч българско време. Над полярните райони на Земята геомагнитната
обстановка силно се активизира, включително до мощна геомагнитна буря
(K=7). Там бяха наблюдавани мощни и красиви полярни сияния. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита вече повече от две седмици е почти постоянно завишен спрямо
обичайния фон. През цялото това време обаче нито веднъж не е достигал до

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

418 of 498

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

ниво на радиационна буря.

Красиво сияние над провинция Алберта (Канада) на
9 ноември 2013г (снимка Майк Исаак) (solarham.net)
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре между спокойна и смутена, а на 12 ноември ще бъде спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за утре е 15%, а
за 12 ноември тя е 10%. За днес вероятността за слаба геомагнитна буря на
средни ширини е 10%, а за утре е 5%.
Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (10-12 ноември) има
значителна вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и
надхвърли прага за радиационна буря.

Мощно комплексно слънчево
радиоизбухване. Вероятността за радиационна
буря нараства
9 ноември/12ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Този бал
("умерена") е свързан с единственото за последните 24 часа изригване със
средна мощност (M2.3) от активната област 1891. От вчера по обяд до
момента са станали и 4 изригвания от клас C. Техни източници са групите
петна (активни области) 1887, 1890, 1891. Окончателно се потвърди, че
изхвърлената коронална маса по време на вчерашното X1.1 изригване ще
подмине Земята на 11 ноември. По-късно днес ще дадем актуални резултати
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относно вероятността за среща с плазмения облак, изхвърлен по време на
вчерашното M-изригване. Слънчевият рентгенов поток през последните три
часа е около нивото B7.
Вчерашното X- изригване е било съпроводено с мощно комплексно
радиоизбухване в диапазона 100- 1000 MHz (1GHz). Те са регистрирани във
всички основни честоти, които са се наложили като стандартни за подобен
род на наблюдения (245, 410 и 610 MHz). Радиопотокът в тази област по
време на избухванието е надвишил по стойност слънчевия радиоиндекс F10.7
между 500 и 1200 пъти за различните честоти. Регистрирано е и особено
опасното за цялата техническа инфраструктура, работеща в гигахерцовия
обхват, радиоизбухване от вида "ten- flare" (т.е.в областта около честота
3GHz. Като еталон се приема регистрацията при честота 2.695 GHz).
Радиопотокът на тази честота е бил около 60 пъти по-висок от стойността
на радиоиндекса F10.7 по време на пика на избухването. През следващата
седмица ще пуснем обзорна информация за нашите радионаблюдения на
Слънцето на честоти 30MHz и 71MHz.
На слънчевия диск има 8 регистрирани групи петна. Само групата 1887 е в
северното полукълбо. Останалите шест: 1884 (залязваща), 1889, 1890,
1891, 1892, 1893 и новата 1894 са в южното полукълбо. (Някои от официално
регистрираните групи петна не се виждат на най-новите изображения.) Над
70% от общата площ на петната е съсредоточена в групата 1890. Тя е голяма
активна структура от магнитен клас "бета-гама-делта" и заема площ между
900 и 1000 милионни части от слънчевия диск. Въпреки, че изглежда се
успокои след вчерашното X- изригване, тя си остава основният потенциален
източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X), както
и на протонни (СЕЧ) изригвания.
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Слънчевите петна на 9 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 160. По наша груба оценка Волфовото число е около
100-110. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 146. Скоростта на слънчевия
вятър е приблизително 460 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 ноември) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e 60% за
всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X е по
30% на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване за днес и утре е по 20% на
ден, а за 11 ноември е 30% . Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11
ноември ще е приблизително 150.
Прогнозираните повишени условия за еруптивна активност особено за 11
ноември се свързват не само с доминиращата в момента откъм видимата
страна на Слънцето активан област 1890, но също и с очакваното появяване
на източния лимб на старата група петна 1875 (AR11875). Преди около две
денонощия тя генерира мощно изригване (най-вероятно от клас X) откъм
обратната страна на Слънцето. То беше директно регистрирано от сондата
STEREO Behind.
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Мощно слънчево изригване от активната област AR11875
откъм обратната страна на Слънцето на 7 ноември 2013г:
вляво - изхвърляне ва коронална маса, наблюдавано от
коронографа LASCO_C3 на спътника SOHO; вдяснодиректно наблюдение от сондата STEREO Behind
(solarham.net)
ГЕОФИЗИЧНА

АКТИВНОСТ

Поради влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH
HSS- ефект) през изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна
обстановка беше смутена. Над България тя остана спокойна. В полярните
райони на Земята обаче е имало значително активизиране (например станция
Анкоридж, Аляска) е достигнала нива на малка геомагнитна буря (местен
индекс K=5). Очакваме съобщения за аврорална активност и снимки на
полярни сияния. Потокът на слънчевите протони (E=10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита бавно пълзи нагоре след последното X- изригване.
Засега остава обаче под нивото на слаба радиационна буря.
За днес и утре геомагнитната обстановка ще се успокои и утре ще бъде
спокойна. Ново активизиране на геомагнитната обстнановка между спокойна
и смутена се очаква на 11 ноември (поради възможен CH HSS- ефект от
поредната слънчева коронална дупка). Евентуалната среща на Земята с
плазмения облак , изхвърлен от Слънцето в резултат на M- изригването
вчера по обяд е възможна на 12 ноември. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 10%, а за 11 ноември тя е 25%.
Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (9-11 ноември) има
значителна вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и
надхвърли прага за радиационна буря. Вероятността е относително
най-голяма за 11 ноември. Освен за техниката в околоземна орбита и

екипажа на МКС радиационните бури са потенциално опасни за
електрониката на самолетите от гражданската и военната авиация.
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При по-мощните радиационни бури (бал S3 или по-голям) съществува
радиационна опасност за екипажите и пътниците на самолетите.

Импулсно M-изригване от
активната област AR11891

8 ноември/13ч00мин:

Тази сутрин в 11ч22мин българско време в района на групата петна 1891
стана импулсно изригване с мощностен показател M2.3. Допълнителна
информация ще бъде дадена в случай на интересни съпътстващи явления.

8 ноември/12ч00мин:

Висока слънчева активност. Ново

X- изригване
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Ново мощно
изригване (X1.1) имаше тази сутрин в активната област AR11890. То беше
кратко, т.е. импулсно. Достигна своя максимум в 6ч20мин българско време.
Новите снимки от коронографа LASCO_C2 на спътника SOHO показват
изхвърляне на коронална маса около момента на изригавнето. Траекторията
на движение на короналното вещество изглежда насочена на юг.
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Импулсно X1.1- изригване сутринта на
8 ноември 2013г (SDO)

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

424 of 498

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

Изхвърляне на коронална маса рано сутринта
на 8 ноември 2013г. Приблизително съвпада
по време с мощно X1.1- изригване от активната
област AR11890.
Вчерашното следобедно M2.4- изригване е било съпроводено с "пълен
комплект" съпътстващи явления: изхвърляне на коронална маса, протонно
изригване, "ten-flare" (радиоизбухване в гигахерцовия обхват около
честота 3 GHz) Регистрирани са радиоизбухвания на честоти 245, 410 и 610
MHz. Особено мощно е било явлението около 410 MHz. Скоростта на облака
изхвърлена коронална маса е оценена на 645 км/с. През последните 24 часа
имаше и около 10 на брой изригвания от клас C. Техни източници бяха
активните области 1890 и 1891. Слънчевият рентгетон поток през последните
3-4 часа след X-изригването варира слабо около нивото B8-B9.
На слънчевия диск се виждат 7 регистрирани групи петна. Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Там са залязващите групи петна 1884
и 1885, както и 1889, 1890, 1891 и 1892. В северното полукълбо е само
групата 1887. Групата петна 1890 е най-мощната активна област откъм
видимата от Земята страна на Слънцето в момента. Нейната площ е около 900
милионни части от слънчевия диск. Магнитинят й клас е "бета-гама-делта".
Тя е основен потенциален източник за M и X - клас изригвания днес и през
следващите два дни. Значително възходящо развитие претърпя и групата
1891(магнитен клас "бета-делта"). Останалите групи петна са във видим
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процес на разпадане.

Слънчевите петна на 8 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 159. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 148. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 390 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 ноември) слънчевата активност
ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e 60% за всеки един
от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 20% на ден,
а за протонно (СЕЧ) изригване е по 10% на ден. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде около 155, а на 10 ноември ще е приблизително 160.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Поради CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция) среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното
денононщие беше смутена. В някои полярни станции беше регистрирана слаба
геомагнитна буря. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слъневите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита имаше значителни колебания, но все
прага на слаба радиационна буря (бал S1).

пак остана под

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 9 и
10 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 15%, а за утре и на 10 ноември тя е по 10%. За днес има
и 5% вероятност за слаба геомагнитна буря.
Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (8-10 ноември) има
значителна вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и
надхвърли прага за радиационна буря. Освен за техниката в околоземна

орбита и екипажа на МКС радиационните бури са потенциално опасни
за електрониката на самолетите от гражданската и военната
авиация. При по-мощните радиационни бури (бал S3 или по-голям)
съществува радиационна опасност за екипажите и пътниците на
самолетите.

7 ноември/19ч15мин:

Импулсно M- изригване днес

следобяд
Днес следобяд около 16ч30мин българско време активната област AR11890
генерира ново импулсно изригване със средна мощност. По наша
предварителна оценка неговият мощностен показател е M2.4-M2.5.
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Слънчевият рентгенов поток на 7 ноември 2013г между
14ч и 19ч българско време (GOES-15)

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

428 of 498

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

M2.4- изригване от активната област 1890 на
7 ноември 2013г (SDO)
Допълнено в 21ч00мин: SID-явление, предизвикано от M- изригването
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Графиката на отразения радиосигнал на честота
27kHz,получева по данните от SID-монитора в
НАОП "Ю.Гагарин"-Ст.Загора между 2ч и 20ч българско
време на 7 ноември 2013г. Отчетливо са регистрирани
внезапните йоносферни смущения, предизвикани от
M2.4- изригването в 14ч25мин, както и от две
по-слаби изригвания от клас C.

Три изригвания със средна
мощност за последните 24 часа. На прага на
радиационна буря
7 ноември/11ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. За
последните 24 часа имаше три изригвания със средна мощност (клас М). За
първото от тях (M3.8) съобщихме в нашия кратък бюлетин от вчера в
16ч15мин. Второто M-изригване (M1.8) е станало снощи около 2ч

българско време от район, разположен около югозападния край на
слънчевия диск.

M1.8- изригване през нощта на 6 срещу
7 ноември 2013г (SDO; solarham.net)
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Изригването изглежда е било съпроводено с изхвърляне на коронална маса
(засега няма още изображения от коронографа LASCO_C2 на спътника SOHO).
Почти е сигурно обаче, че то няма да е геоефективно. Третото (импулсно)
M-изригване (~M2.5) е станало тази сутрин около 5ч40мин българско време.
Изображението от SDO показва, че негов източник е активната област 1890.
Покачването на потока на слънчевите протони с висока енергия (СЕЧ) на
геостационарна орбита през последните часове е индикатор, че второто, а
най-вероятно и третото M- изригване са били съпроводени и от протонни
ерупции. Имаше dбщо 7-8 изригвания от клас C в рамките на 24 часа. 4 от
тях станаха в района на групата петна 1890. През последните 3 часа
нивото на слънчения рентгенов поток варира слабо около нивото B8-B9.

Слънчево M2.5-изригване сутринта
на 7 ноември 2013 г (SDO)
На слънчевия диск има 7 регистрирани групи петна. Петнообразуването е
съсредоточено почти изцяло в южното полукълбо. Там има 6 групи петна:
1884, 1885(залязваща), 1889, 1890 и двете нови 1891 и 1892). Групата 1892
изгрява на източния край на слънчевия диск, докато 1891 се образува през
последните 24-36 часа между групите 1889 и 1890. В северното полукълбо е
само групата петна 1887. На най-новите изображения 1892 не се вижда.
Най-мощна си остава групата 1890. Нейният магнитен клас е "бетагама-делта". Площта й е над 900 милионни части от слънчевия диск и е
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видима с просто око (използвайте очила за слънчеви затъмнения или тъмни
стъкла за електрожен, в случай, че решите да я гледате!...).Тя е
основният потенциален източник на изригвания със средна и голяма
мощност (класове M и X) както и на протонни (СЕЧ) изригвания на
обърнатата към Земята страна на Слънцето. Поради въртенето на Слънцето
около оста си групата петна 1890 приближава нидимия централен меридиан на
Слънцето и нейната геоефективна позиция се подобрява.
Боулдърското число е 148. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс 10.7 e 154. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 380-390 км/с.

Слънчевите петна на 7 ноември 2013г (SDO)
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Активната област AR11890 на 7 ноември
2013г (solarmonitor.org)
В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 ноември) слънчевата активност
ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e 45% за всеки един
от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
протонно (СЕЧ) изригване е по 10% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 9 ноември ще бъде около 150.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. В
резултат на двете M-изригвания от последните 12 часа потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна
орбита е значително завишен спрямо обичайния фон и е близо, но все пак
малко под прага на радиационна буря.
Поради очакван CH HSS- ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) днес геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Утре и на 9 ноември тя ще бъде спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 9
ноември тя е 10%. За днес има 5% вероятност за слаба геомагнитна
буря.
Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни
изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (7-9 ноември) има значителна
вероятност, СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и надхвърли
прага за радиационна буря. Освен за техниката в околоземна орбита и
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екипажа на МКС радиационните бури са потенциално опасни за
електрониката на самолетите от гражданската и военната авиация.
При по-мощните радиационни бури (бал S3 или по-голям) съществува
радиационна опасност за екипажите и пътниците на самолетите.

Изригване със средна мощност
(M3.8) от активната област 1890

6 ноември/16ч15мин:

Областта на групата петна 1890 отново се "прояви", този път с почти
импулсно изригване от средна мощност. То достигна своя пик (M3.8) в
15ч46мин българско време. Ще следим ситуацията във връзка със съпътстващи
явления.

M3.8- изригване от активната област 1890
(6 ноември 2013г)(SDO)
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Слънчевото X3.3- изригване от
изминалата нощ е третото по мощност за
настоящия 24-ти слънчев цикъл

6 ноември/11ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. X3.3изригването от тази нощ се нарежда на трето място по мощност за
настоящия слънчев 11-годишен цикъл с цюрихски номер 24 (SC24). Преди
него са само едно изригване от 9 август 2011г, чиято мощност е X6.9,
както и изригването от 7 март 2012г, чиято мощност бе X5.4. (виж и
таблицата по-долу) В часовете след изригването бе наблюдавано и
изхвърляне на коронална маса. Посоката на движение на плазмения облак е
доста встрани от тази към Земята. Причината за това е, че активната
област 1890, която е източник на изригването, е все още доста на изток
спрямо видимия централен меридиан на Слънцето, т.е. нейната позиция не е
геоефективна. През последните 24 часа станаха и още десетина други
изригвания, от които две от клас M а останалите от клас C. За първото от
M- изригванията (M2.5) писахме в извънреден бюлетин вчера около 13ч
българско време, а второто (M1.0) стана снощи около 20ч. Последното не се
асоциира с никоя от видимите в момента активни области. В часовете след
X3.3- изригването слънчевият рентгенов поток остава доста висок - около
нивото B8-C1.0.

МОЩНОСТ

ДАТА

АКТИВНА ОБЛАСТ

X6.9

2011, август, 9

AR11263

X5.4

2012, март, 7

AR11429

X3.3

2013, ноември, 5

AR11890

X3.2

2013, май, 14

AR11748

X2.8

2013, май, 13

AR11748

X2.3

2013, октомври, 29

AR11875

X2.2

2011, февруари, 15

AR11158

X2.1

2013, октомври, 25

AR11882

X2.1

2011, септември, 6

AR11283

X1.9

2011, ноември, 3

AR11339

10-те най-мощни изригвания от началото на
настоящия 24-ти слънчев цикъл (SC24) през
месец ноември 2008г до днес
(6 ноември 2013г)

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

435 of 498

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

Слънчевите петна на 6 ноември 2013г (SDO)
На слънчевия диск има 6 групи петна. По отношение на броя на групите и
общата площ превес има южното полукълбо. Там са 5 от всички групи петна
(1882, 1884, 1885, 1889 и 1890). В северното полукълбо е само групата
1887. Групата петна 1890 е най-голяма и по площ и по брой петна. По
последни данни тя заема над 800 милионни части от слънчевия диск.
Магнитният й клас е "бета-гама-делта". Има потенциал както за средни
(клас M) така и за мощни изригвания (клас X). Поради завъртането на
Слънцето около оста през следващите 3-4 дни нейната позиция спрямо Земята
ще се подобрява и всяко едно активно явление от този район ще бъде все
по- геоефективно.
Боулдърското число е 134. По наша груба оценка Волфовото число е около
90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 149. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е прибилзително 330 км/с.
За днес и следващите два дни (7 и 8 ноември) слънчевата активност ще бъде
между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M e 45% за всеки
един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за
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протонно (СЕЧ) изригване е по 10% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще бъде около 145, а на 8 ноември ще е 140.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна
орбита беше леко завишен спрямо обичайния фон, но далеч под прага на
радиационна буря.
Днес и утре под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция (CH HSS- ефект) геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. На 8 ноември тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и на 8 ноември е 10%, а за утре е 15%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е
5%, а за 8 ноември е пренебрежима.
Поради значителната вероятност за слънчеви протонни изригвания, в рамките
на 3-дневната прогноза (6-8 ноември) има, макар и неголяма вероятност,
СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и надхвърли прага за
радиационна буря. Освен за техниката в околоземна орбита и екипажа

на МКС радиационните бури са потенциално опасни за електрониката
на самолетите от гражданската и военната авиация. При по-мощните
радиационни бури (бал S3 или по-голям) съществува радиационна
опасност за екипажите и пътниците на самолетите.

6 ноември/00ч30мин:

Мощно слънчево изригване (X3.3)

Току що, около 0ч10мин българско време, в района на групата петна 1890
стана мощно изригване, чийто показател по наша предварителна оценка е
около X3.5. Очаквайте повече информация за събитието и евентуални
съпътстващи го явления в течение на следващия час, както и в нашия главен
бюлетин утре между 9 и 11ч.
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Слънчевият рентгенов поток между 19ч00мин на 5 ноември и
0ч30мин на 6 ноември 2013г (GOES-15)

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

438 of 498

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

X3.5 - изригване в нощта на 5 срещу 6 ноември
2013г (SDO).

Добавено в 01ч15мин: "Ten-flare" радиоизбухване
Мощността на изригването е уточнена на X3.3. То е било съпроводено с
радиоизбухване около честота f=3GHz ("ten-flare").Подобни

радиоизбухвания са потенциално опасни за цялата радиотехническа
инфраструктура, работеща в този обхват - мобилни връзки, цифрова
телевизия, Интернет, системи за глобално позициониране, радари
и др. Нова може да причичини смущения в работата или временно
излизане от строя на някои от споменатите технически системи в
различни части на света.

Импулсно M-изригване от
активната област AR11890 (1890)
06 ноември/12ч00мин:
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В 10ч18мин българско време в района на групата петна 1890 бе генерирано
кратко (импулсно) изригване с мощност M2.5. Регистрирано е изхвърляне на
коронална маса, чието движение е насочено встрани от посоката към Земята.

M2.5- изригване от активната област 1890 на
5 ноември 2013г.(SDO)

Вероятността за средни и мощни
слънчеви изригвания е значителна

05 ноември/09ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Общо 6
изригвания от слабия мощностен клас C са регистрирани през последните 24
часа - 4 от групата петна 1890 и едно от 1882. Едно ново C1.7 - изригване
имаше преди около час. Все още няма данни за неговия източник. Няма
регистрирани облаци от слънчева коронална маса, които да се движат към
Земята. Слънчевият рентгенов поток е сравнително висок - около нивото
B9-C1.
На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Преобладава петнообразуването
в южното полукълбо. Там са групите 1882 (залязваща), 1884, 1885, 1889 и
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1890. На север от екватора е групата петна 1887. Групите 1884 и 1887 са
от магнитен клас "бета-гама". Най-голямата група петна в момента на
видимата от Земята половина от Слънцето е 1890. Нейната площ е над 800
милионни части от слънчевия диск, а магнитният й клас е "бетагама-делта". Тя е най-сериозният потенциален източник за изригвания със
средна и голяма мощност (класове M и X) в момента.

Слънчевите петна на 5 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 151. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 147. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 370-380 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (5,6 и 7 ноември) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M e
средно по 45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10%
на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре ще бъде 140, а на 7 ноември ще е около 135.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
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на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше незначително завишен спрямо обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 7 ноември
поради очакван CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция) геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10%
за днес и утре и 15% за 7 ноември. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за утре и за 7 ноември е по 5%.
В рамките на 3-дневната прогоноза (5-7 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде
около обичайния фон.

04 ноември/10ч45мин:

Групата петна 1890

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа имаше само три C- изригвания, като второто и третото
станаха в рамките на последните три часа. Първото, най-мощното, беше
вчера и достигна максимум в 18ч22мин българско време. Негов източник беше
новата група петна 1890 на югоизточния край на слънчевия диск. Вчера след
M4.9- изригването е регистрирано слабо изхвърляне на коронална маса. То
обаче най-вероятно ще подмине Земята от юг. Слънчевият рентгенов поток е
сравнително висок- около нивото B9.
Откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето има 7 регистрирани групи
петна. Петнообразувателната активност има силно изразена южна асиметрия.
На юг от екватора са групите петна 1882, 1884, 1885, 1888 (залязваща),
1889 и 1890. В северното полукълбо е само групата 1887. В центъра на
нашето внимание днес са групите 1884 и 1890. И двете са от магнитен клас
"бета-гама". Имат значителен потенциал за изригвания от средния мощностен
клас M, а в по-малка степен са възможни източници и на X клас- изригване.
Новата група 1890 изглежда е в процес на нарастване. Нейната площ е
650-700 милионни части от слънчевия диск. Тя все още не е в геоефективна
позиция, но по всичко изглежда, че ще бъде главният център на активност,
през новата седмица. Групата 1887 също заслужава да бъде следена с
по-голямо внимание. В момента тя е в процес на нарастване, а освен това е
и близо до централния видим меридиан на Слънцето, т.е. 1887 е в
геоефективна позиция.
Боулдърското число е 143. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 144. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизително 380 км/с.
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Групата петна 1890 на 4 ноември 2013г (SDO)
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Слънчевите петна на 4 ноември 2013г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (4,5 и 6 ноември) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M e
средно по 45% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 10%
на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре ще бъде около 140, а на 6 ноември ще е около 135.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна. Над някои райони на Земята имаше изолирани смутени периоди. Над
България геомагнитната обстановкка беше спокойна. Потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше
леко завишен, но остана далеч под прага за радиационна буря.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. На 6 ноември е
възможно да се прояви "CH HSS-ефект" (влияние на слънчева коронална дупка
в геоефективна позиция) и геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини и за
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трите дни е по 10%. На 6 ноември има 5% вероятност за малка геомагнитна
буря.
В рамките на 3-дневната прогоноза (4-6 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще се
установи около обичайния си фон, т.е. радиационна буря не се очаква.

Групата петна 1884 отново се
активизира: Две M- изригвания

03 ноември/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Активната
област AR11884 (1884), която през последното денонощие възстанови своята
"бета-гама-делта" магнитна конфигурация, генерира рано тази сутрин (в
7ч15мин българско време) ново изригване със средна мощност (M4.9).
Източникът на изригването е в геоефективна позиция. Много вероятно е то
да е съпроводено с изхвърляне на коронална маса по посока на Земята.
Информация за това, както и за други съпътстващи явления ще бъде дадена в
допълнителен бюлетин през деня. Снощи, около полунощ българско време в
района на групата петна 1884 имаше друго M-изригване, чиято мощност е
била M1.9. През последните 24 часа са отбелязани общо 8 изригвания от
слабия клас C. Пет от тях са станали в района на 1884, едно от групата
петна 1885 и две от новоизгряващата група 1890. Слънчевият рентгенов
поток в момента е около нивото B9.
На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването
в южното полукълбо, където в момента са 6 групи петна: 1882, 1884, 1885,
1888(залязваща), 1889 и 1890. На север от екватора е само малката група
1887. Групата 1884 частично се "реанимира" през последното денонощие. Тя
е най-сериозният потенциален източник на изригвания от клас M и в много
по-малка степен - от клас X. В момента е все още в добра геоефективна
позиция. По всичко изглежда, че новоизгряващата група петна 1890 е доста
мощна. Засега тя все още не се вижда добре от Земята. Ще стане сериозен
обект на нашето внимание през новата седмица.
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M4.9- изригване на 3 ноември 2013г (SDO)
Боулдърското число е 123. По наша груба оценка Волфовото число е около
85-90. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 142. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 360-370 км/с.
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Слънчевите петна на 3 ноември 2013г (SDO)
През следващите два дни (4 и 5 ноември) слънчевата активност ще бъде
ниска. Вероятността за изригване от клас M e средно по 35% на ден.
Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а за протонно
(СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде около
140, а на 5 ноември ще е около 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна
орбита е завишен, но остава под прага за радиационна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза (3,4 и 5 ноември) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 10% на ден.
Потокът на слънчеви протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде завишен през голяма част от периода 3-5
ноември. Засега обаче не се очаква той да достигне ниво на радиационна
буря.
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След М-изригването Слънцето

стихна отново
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Причина за
това стана мощното импулсно M6.3 - изригване от снощи с източник групата
петна 1884. Поради импулсния си характер обаче то не доведе до някакво
значително изхвърляне на коронална маса. След това имаше второ импулсно
изригване, но вече от слабия клас C. Слънчевият рентгенов поток през
последните 2-3 часа е около нивото B7 при слаба тенденция към намаляване.
Последните данни за потока на протоните с висока енергия на
геостационарна орбита от спътника GOES-13 показват слаба, но добре
различима тенденция към неговото нарастване. Това е индикатор, че M6изригването най-вероятно е било съпроводено и със слабо протонно
изригване.
На Слънцето има 5 регистиррани групи петна. В северното полукълбо е само
малката група 1887. Останалите четири - 1882, 1884, 1885 и 1888 са в
южното полукълбо. Два нови центъра на петнообразуване се наблюдават
около източния край на слънчевия диск, който засега не са получили
номера. Групата петна 1884 вече загуби своя магнитен клас "бета-гамаделта" и в момента е от клас "бета-гама". Заедно с това намаля и
потенциалът й за изригвания със средна и голяма мощност. Останалите групи
петна са спокойни.
Боулдърското число значително намаля спрямо вчера и по-предните дни и
днес официално е 95. По наша груба оценка Волфовото число е около 70.
Слънчевият радиоиндекс е 145. Скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята е 340-350 км/с.
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Слънчевиге петна на 2 ноември 2013г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 ноември) слънчевата активност
ще бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M e средно по 30% на
ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5% на ден, а за
протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 4
ноември ще остане около 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка беше спокойна през последното денонощие. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)на геостационарна
орбита е леко завишен през последните няколко часа, но засега е малко над
обичайния фон.
Днес и през следващите два дни (3 и 4 ноември) геомагнитната обстановка
ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 10% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (2-4 ноември) е възможно да има леко
завишени нива на потока слънчеви протони с висока енергия (СЕЧ)на
геостационарна орбита. Това важи преди всичко за днес. Малко е вероятно
обаче той да достигне до ниво на радиационна буря.
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Импулсно M6.3-изригване от
групата петна 1884

01 ноември/23ч00мин:

Групата петна 1884 генерира тази вечер импулсно M6.3- изригване. То
достигна своя пик в 21ч53мин българско време. Групата 1884 е в почти
идеална геоефективна позиция. От друга страна обаче поради импулсния
характер на изригването не се очаква значително изхнърляне на коронална
маса. В случай на получаване на съществена нова информация ще обновим и
допълним това съобщение.

M6.3- изригване от групата петна
AR11884 на 1 ноември 2013г (SDO)

01 ноември/11ч30мин:

"Космическото време" се

успокоява
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Залязлата
вече активна област 1877 изригна вчера следобяд "на изпроводяк" с M1.9
(виж краткия бюлетин от вчера в 19ч15мин). Освен това изригване със
средна мощност имаие и няколко други от слабия клас C . Две от тях бяха
съответно от групите петна 1882 и 1884.
На слънчевия диск има 7 групи петна. Силен превес има петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 1879 (залязваща), 1882, 1884, 1885 и
1888. В северното полукълбо са 1886 и 1887. В момента всички групи петна
са спокойни. Единствено 1884, която е от магнитен клас "бета-гама-делта"
и донякъде 1882 имат потенциал за изригвания със средна мощност (клас М),
а 1884- и от клас X.

Карта на разпределението на слънчевото
излъчване в бяла светлина на 1 ноември 2013г
(SDO)
Боулдърското число е 128. По наша груба оценка Волфовото число е 85-90.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 143. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 360 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 ноември) слънчевата активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от клас M e
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средно по 40% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 5%
на ден, а за протонно (СЕЧ) изригване е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре ще е 140, а на 3 ноември - около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Очакваният ефект от срещата на Земята с междупланетния плазмен облак,
изхвърлен от Слънцето на 28 октомври, се оказа слаб. Среднопланетарната
геомагнитна обстановка през последните 24 часа остана спокойна. В отделни
станции обаче тя се активизира слабо, достигайки до ниво на геомагнитно
смущение (суббуря). Смутена беше и геомагнитната обстановка над България
в периода между 12ч и 15ч българско време вчера. Тогава местният K-индекс
в Панагюрище достигна 4- стойност съответстваща на геомагнитна суббуря.
Потокът на слънчевите протони с енергия равна или по-голяма от 10MeV
(СЕЧ) на геостационарна орбита е леко завишен спрямо обичайния фон, но
и той е с тенденцияя към спад.
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 ноември) геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 10% за всеки един от трите дни. За днес има и 5%
вероятност за малка геомагнитна буря. Потокът на слънчевите протони с
висока енергия (СЕЧ) на геостационарна орбита постепенно ще слезе до
обичайния фон. Не се очаква радиационна буря.

М1.9 - изригване от района на
залязващата група петна 1877
31 октомври/19ч15мин:

Активната област 1877, която се намира на западния лимб генерира
изригване със средна мощност. То достигна своя максимум в 15ч51мин
българско време. Явлението не е геоефективно.

Слънцето се успокоява. Смутена
геомагнитна обстановка над България
31 октомври/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. След залеза на
активната област 1875 зад западния край на слънчевия диск еруптивната
активност и рентгетовата радиация значително спаднаха. През последните 24
часа имаше само няколко слаби изригвания от клас C (всичките около C1.0C1.2.) Рентгеновият поток е с тенденция на спад и в момента е около
нивото B5-B6.
На слънчевия диск има 8 групи петна. В северното полукълбо са групите
1883, 1886 и новоизгрялата на изток 1887. В южното полукълбо са
1877(залязваща), 1879, 1882, 1884 и 1885. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Групата петна 1884 е главен потенциален източник за
изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X). 1884 е от
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магнитен клас "бета-гама-делта". Тя обаче, както и всички останали групи
петна на този етап са спокойни.

Слънцето в бяла светлина на 31 октомври
2013г (SDO)
Боулдърското число е 132. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 142. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е 350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 октомври, 1 и 2 ноември) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от
клас M e средно по 50% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X
и за протонно (СЕЧ)- изригване са съответно по 10% и 5% на ден.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 2 ноември ще е около 135.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше
спокойна. В някои станции обаче бяха регистрирани геомагнитни смущения
(суббури). След тях е и българската геомагнитна обсерватория Панагюрище.
Местния К-индекс достигна бал 4 (суббуря) на два пъти през последните 24
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часа - вчера между 12 и 15 и 18 и 21ч българско време. Потокът слънчеви
протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита остава
завишен вече 5-ти ден. Той обаче е под прага за радиационна буря, а в
момента се наблюдава тенденция към спадане.
Днес се очаква Земята да се срещне с изхвърленият на 28 октомври в
резултат на M4-изригване облак от слънчева коронална маса. Във връзка с
това се очаква геомагнитната обстановка да се активизира и да бъде между
спокойна и активна, включително и до ниво на малка геомагнитна буря. Утре
тя ще бъде между спокойна и смутена, а на 2 ноември ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитин смущения на средни ширини за днес е 45%, а за
утре и на 2 ноември тя е съответно 25 и 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 20%, а за утре и 2 ноември е
по 5%.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (СЕЧ) все още може да се активизира в рамките на 3-дневната
прогноза (31 октомври- 2 ноември), включително и да достигне до нива на
радиационна буря.

30 октомври/11ч45мин:

Запазват се условията за мощни

изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Снощи, около
полунощ българско време, намиращата се на западния лимб на Слънцето група
петна 1875 генерира най-мощното от май месец насам изригване (X2.3). За
него дадохме кратка информация в извънреден бюлетин от 0ч15мин. С
изригването е свързано изхвърляне на коронална маса (видео). Тъй като
източникът е на западния край на слънчевия диск траекторията на плазмения
облак е насочена далеч встрани от Земята. Изглежда, че изригването е било
съпроводено и с неголямо изхвърляне на протони с висока енергия,
включително и по посока на Земята. Индикация за това е слабото нарастване
на СЕЧ-потока на геостационарна орбита, регистрирано от спътника GOES-13
снощи, скоро след X- изригването. За последните 24 часа групата петна
1875 беше източник и на 4 изригвания от слабия клас C. Още едно изригване
от този клас даде и групата петна 1874. През изтеклото денонощие не са
регистрирани изригвания от средния мощностен клас M. Рентгеновият поток е
около нивото C1.0 през последните часове. Въпреки, че то остава
сравнително високо, отсъствието на активната област AR11875 (1875) върху
видимата от Земята страна на Слънцето вече се чувства.
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Изхвърляне на коронална маса през нощта
на 29 срещу 30 октомври 2013г
На слънчевия диск има 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 1877, 1879, 1882, 1884 и
1885. В северното полукълбо са групите 1883 и новата 1886. Последната
показва доста бързо нарастване през последните 24 часа, а магнитният и
клас вече е "бета-гама". От същия магнитен клас е и групата 1882, докато
1877 (вече залязваща) и 1884 са от клас "бета-гама- делта". Наличието на
4 групи със сложна магнитна структура запазва условията за средни и мощни
изригвания (класове M и X) за днес и през следващите няколко дни.
Боулдърското число е 171. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 153. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 340 км/с.
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Слънцето в бяла светлина на 30 октомври
2013г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (30 и 31 октомври и 1 ноември)
слънчевата активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас
M e средно по 60% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X и за
протонно (СЕЧ)- изригване е по 25% на ден. Радиоиндексът F10.7 утре ще
бъде около 145, а на 1 ноември ще е 140.

Във връзка с повишената вероятност за изригвания със средна и
голяма мощност (класове M и X) днес и през следващите два дни, е
повишена и вероятността за радиоизбухвания в гигахерцовия
обхват. Това създава условия за повишен риск от сривове в
работата на мобилните връзки, Интернет, телевизията, системите
за глобално позициониране и радарите.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка остана спокойна през последното денонощие.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита е завишен вече от 4 дни насам. Тенденцията към към
неговото покачване се поднови през последните няколко часа след
X-изригването, но остава под критичния праг за радиационна буря.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Във
връзка с очакваната среща на Земята по късно днес с изхвърлен от Слънцето
на 28 октомври облак от коронално вещество, утре тя ще бъде между смутена
и активна. Възможно е да се достигне и до ниво на малка геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1). На 1 ноември геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за днес и 1 ноември е 20%, а за утре е 45%. Вероятността за малка
геомагнитна буря за днес и на 1 ноември е 5%, а за утре е 20%.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (СЕЧ) може да се активизира в рамките на 3-дневната прогноза (30
октомври- 1 ноември), включително и да достигне до нива на радиационна
буря. Освен за космонавтите в МКС и техниката в околоземното

космическо пространство радиационните бури представляват
потенциална опасност и за гражданската и военна авиация (поради
възможни сривове в работата на техниката за навигация и
управление). При по- силни радиационни бури (бал S3 или
по-голям) съществува радиационна опасност за екипажите и
пътниците на самолетите, летящи на височини около 8-10 км над
земната повърхност или по-голяма.

Мощно X2.3- изригване в района
на активната област 1875

30 октомври/0ч15мин:

Започна мощно изригване в района на залязващата група петна 1875. То
достигна своя пик, равен на X2.3 в 23ч54мин българско време. Явлението е
все още в ход. Възможно е изхвърляне на коронална маса, което обаче няма
да бъде геоефективно.
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Мощно X2.3 в активната област AR11885 на
29/30 окотмври 2013г. (SDO; solarham.net)

29 октомври/11ч15мин:

Висока слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Имаше общо 5
изригвания със средна мощност (клас M)в диапазона M1-M5. По две от тях
бяха от активните области 1875 и 1882, а едно - от 1877. Имаше и 3
изригвания от клас C, чийто източник беше областта 1875. M- изригванията
бяха съпроводени с изхвърляния на коронална маса. Тези измежду тях, които
бяха генерирани от областта 1882 са с геофизична значимост, поради
геоефективната позиция на тази група петна спрямо Земята. Серията от
изригвания със средна и голяма мощност през последните дни доведе и до
слабо увеличение на потока на слънчеви протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) (виж по-надолу в "Геофизична активност"). Рентгетовият
поток е сравнително висок - около и малко над ниво C1.0.
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Слънцето в бяла светлина на 29 октомври
2013г (SDO)
На слънчевия диск тази сутрин има 7 регистрирани и две нови
(нерегистрирани) групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там има 5 регистрирани групи (1877, 1879, 1882, 1884 и
1885), както и едната от новите нерегистрирани групи. В северното
полукълбо са 1875 (на западния лимб- залязваща), 1883 и другата нова
нерегистрирана група. Групите 1875, 1882 и 1884 са от магнитен клас
"бета-гама-делта". Групата 1877 е от магнитен клас "бета-гама". Тези
области са потенциални източници на изригвания от среден и висок
мощностен клас (M и X).
Боулдърското число е 155. По наша груба оценка Волфовото число е около
100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 155. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 ,30 и 31 октомври) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e средно
по 75% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 30% на ден,
а тази за протонно (СЕЧ)- изригване е по 25% на ден. Радиоиндексът F10.7
утре ще бъде около 150, а на 31 октомври ще е 145.

Във връзка с повишената вероятност за изригвания със средна и
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голяма мощност (класове M и X) днес и през следващите два дни, е
повишена и вероятността за радиоизбухвания в гигахерцовия
обхват. Това създава условия за повишен риск от сривове в
работата на мобилните връзки, Интернет, телевизията, системите
за глобално позициониране и радарите.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка остана спокойна през последното денонощие.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е завишен вече от три дни насам. Тенденцията към
към неговото покачване спря през последните няколко часа, оставайки под
критичния праг за радиационна буря.
Според последния модел на слънчевия вятър, направен с помощта на
програмата ENLIL на 30 октомври следобяд Земята ще се срещне с облака
слънчева коронална маса, изхвърлен от Слънцето в резултат на X1.0 изригването от 28 октомври. Ефектът обаче ще бъде слаб. На 31 октомври
Земята ще се срещне с облак слънчева коронална маса, изхвърлен на 28
октомври в резултат от M4- изригването от активната област 1882. Очаква
се, че в резултат на срещата скоростта на слънчевия вятър в околностите
на Земята може да достигне 500 км/с.
Ето защо днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена,
утре ще е спокойна, а на 31 октомври ще бъде между спокойна и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Вероятността за геомагнитни смущения
(суббури) за днес е 10%, за утре е 5%, а за 31 октомври тя е 45%.
Вероятността за малка геомагнитна буря за днес и утре е пренебрежима, а
за 31 октомври е 20%.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (СЕЧ) може да се активизира в рамките на 3-дневната прогноза
(29-31 октомври), включително и да достигне до нива на радиационна буря.

Освен за космонавтите в МКС и техниката в околоземното
космическо пространство радиационните бури представляват
потенциална опасност и за гражданската и военна авиация (поради
възможни сривове в работата на техниката за навигация и
управление). При по- силни радиационни бури (бал S3 или
по-голям) съществува радиационна опасност за екипажите и
пътниците на самолетите, летящи на височини около 8-10 км над
земната повърхност или по-голяма.

Продължително М- изригване от
активната област 1877. Изхвърляне на
коронална маса
28 октомври/15ч45мин:
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Днес около обяд българско време групата петна 1877 генерира продължително
изригване със средна мощност. То достигна своя пик (M1.4) в 13ч32мин. В
момента все още е в ход неговата низходяща фаза. Според последните
изображения от сондата STEREO Ahead изригването е съпроводено с ярко
изхвърляне на коронална маса. Все още няма публикувани снимки от
коронографите на SOHO. Почти едновременно с изригването е регистрирано и
покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия (СЕЧ) на
геостационарна орбита, включително и с енергия над 50 MeV. Това е косвена
индикация, че рентгеновото изригване е съпроводено и с протонно
изригване. Засега равнището на потока е под праговата стойност на
радиационна буря.

Допълнена в 17ч45мин: Две М- изригвания от активната облакг 1882
и общо 4 за този следобед
Преди по-малко от час и активната област AR1882(1882) "напомни"
за себе си. Става въпрос за две последователни M-изригвания,
които достигнаха своите максимуми съответно около 17ч и 17ч20мин
българско време. Техните мощностни показатели са съответно M2.7
и М4.4.

Слънчевият рентгенов поток от 12ч до 17ч30мин
българско време на 28 октомври 2013г (GOES-15)

28 октомври/11ч15мин:

Две мощни изригвания от
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активната област 1875
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Тази сутрин в
04ч03мин българско време в района на групата петна 1875 близо до западния
край на слънчевия диск стана мощно изригване от клас X1.0. Около два часа
и половина по-късно,а именно в 06ч40мин в същия район стана второ мощно
изригване- този път с мощностен показател M5.1. Регистрирано е ярко
изхвърляне на коронална маса, свързано с първото (X1.0) изригване.
Въпреки, че движението на плазмения облак е насочено преимуществено в
западна посока, част от веществото се движи и към Земята. Очаква се да я
достигне в рамките на следващите 72 часа.
Освен споменатите мощни събития през послединет 24 часа групата петна
1875 беие източник и на 4 слаби изригвания от клас C. Групата 1877
генерира едно C- изригване, а 1884, както съобщихме в предния кратък
бюлетин даде другото M-изригване в рамките на последното денонощие
(M3.5).

Слънчево X1.0- изригване в района на групата
петна 1875 на 28 октомври 2013 г (SDO; solarham.net)
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Изхвърляне на коронална маса след
X1.0-изригване на 28 октомври 2013г
(SOHO/LASCO_C3; heliotaraxy.com)
Петнообразуването отново нарастна. На слънчевия диск има 8 групи петна.
По площ, брой групи и общ брой петна превес има южното полукълбо. Там са
групите с номера 1877, 1879, 1881, 1882, 1884 и 1885. В северното
полукълбо са мощната, но вече залязваща група 1875 и 1883. В момента има
4 групи, чийто магнитен клас е "бета-гама-делта". Това са 1875, 1877,
1882 и 1884. Всички те са потенциални източници на изригвания от
класовете М и Х, а 1875 и 1877 - и на протонни (СЕЧ) изригвания.
Боулдърското число отново "скочи" - този път до 206. Волфовото число по
наша груба оценка е около 120-130. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 167.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е 280 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 октомври) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e средно
по 65% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 35% на ден,
а тази за протонно (СЕЧ)- изригване е по 25% на ден. Радиоиндексът F10.7
утре ще бъде около 155, а на 30 октомври ще е 150.

Във връзка с повишената вероятност за изригвания със средна и
голяма мощност (класове M и X) днес и през следващите два дни, е
повишена и вероятността за радиоизбухвания в гигахерцовия
обхват. Това създава условия за повишен риск от сривове в
работата на мобилните връзки, Интернет, телевизията, системите
за глобално позициониране и радарите.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитната обстановка остана спокойна през последното денонощие.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е леко завишен от два дни насам. Продължава
тенденцията към неговото много бавно нарастване. Засега обаче остава под
критичния праг за радиационна буря.
В рамките на 3-дневната прогноза се очаква Земята да се срещне с два
изхвърлени от Слънцето плазмени облаци през последните дни. Във връзка с
това днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна.
Възможно е по-късно следобяд или привечер да достигне до ниво на малка
геомагнитна буря. Утре ще бъде между смутена и активна, а на 30 октомври
тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 50%, за утре е 45%, а за 30 октомври е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 15% за днес,
10% за утре и 5 % за 30 октомври.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (СЕЧ) може да се активизира в рамките на 3-дневната прогноза
(28-30 октомври), включително и да достигне до нива на радиационна буря.

Освен за космонавтите в МКС и техниката в околоземното
космическо пространство радиационните бури представляват
потенциална опасност и за гражданската и военна авиация (поради
възможни сривове в работата на техниката за навигация и
управление). При по- силни радиационни бури (бал S3 или
по-голям) съществува радиационна опасност за екипажите и
пътниците на самолетите, летящи на височини около 8-10 км над
земната повърхност или по-голяма.

27 октомври/16ч15мин:

Ново М-изригване от активната

област 1884
В 14ч48мин.българско време активната област 1884 генерира изригване с
мощност M3.5. Неговата продължителност е била около половин час.
Приблизително по същото време в района на областта 1875 също е имало
друго, по-малко изригване. Очакваме изображения от коронографите на
спътника SOHO и STEREO-Behind за да се разбере дали е имало изхвърляне
на коронална маса.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

464 of 498

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

Слънчевият рентгенов поток между 11 и 16ч30мин
бълг.време на 27 октомври 2013г

Рентгеновото изригване с мощност M3.5
от активната област 1884, заснето в
14ч45мин бълг.време та 27 октомври 2013г
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(SDO).

5 изригвания със средна
мощност (клас М). Нови групи петна на край на
слънчевия диск
27 октомври/10ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. През
последните 24 часа нямаше нито едно изригване с мощност равна или
по-голяма от M5, които се класифицират като "мощни". За сметка на това
обаче имаше 5 изригвания в диапазона M1-M5. Това съгласно утвърдените
критерии (виж и помощната информация към сайта) дава основание слънчевата
(еруптивна) активност за последните 24 часа да се определя като "висока".
Основен източник на еруптивна активност беше активната област 1882
(официално AR11882). За периода между вчера 9ч сутринта и 3ч тази нощ
българско време тя е била източник общо на 4 изригвания от клас M както
и на толкова на брой изригвания от по-слабия клас C. По 4 изригвания от
клас C са генерирали и активните области 1875 и 1877. С по едно Cизригване са се "разписали" 1873 и 1880. Петото за денонощието Mизригване (M3.1)дойде от една новоизгряваща на югоизточния край на
слънчевия диск област, която според последната информация е получила
номер 1884 (AR11884). Изригването е кратко, от импулсен тип. От тази
снимка се вижда, че новата област вероятно съдържа доста голяма група
петна. Тя ще се разкрие постепенно за наблюдателите от Земята в началото
на новата седмица.
Друго интересно събитие от изминалото денонощие е избухването на
протуберанс в югозападната част на слънчевия диск. Изхвърлената коронална
маса се движи силно встрани от Земята. Слънчевият рентгенов поток е
сравнителон висок и е постоянно около и над нивото C1.0.
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Нова група петна на източния край на
слънчевия диск (27 октомври 2013г)
(SDO; solarham.net )
На слънчевия диск има 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 1872(залязваща), 1877, 1879, 1881,
1882 както и новоизгряващите на източния лимб 1884 и 1885. На север от
екватора са групите 1875 и новоизгрялата на изток група 1883. Групите
петна 1875 и 1882 са от магнитен клас "бета-гама-делта", а 1877 е от клас
"бета-гама". Тези три групи, както и новата 1884 се считат за
най-сериозните потенциални източници на изригвания със средна и голяма
мощност (класове M и X), както и на протонни (СЕЧ)- изригвания. Групите
1875 и 1877 изглеждат стабилни към настоящия момент, докато 1882 е в
процес на видим растеж и усложняване.
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Слънчевите петна на 27 октомври 2013г (SDO)
Боулдърското число е 171. По наша груба оценка Волфовото число е около
110-120. Слънчевият раиоиндекс F10.7 е 165. Скоростта на слънчевия вятър
в околностите на Земята е приблизително 290 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 октомври) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e средно
по 65% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 35% на ден,
а тази за протонно (СЕЧ)- изригване е по 25% на ден. Радиоиндексът F10.7
утре ще бъде около 165, а на 29 октомври ще е 160.

Във връзка с повишената вероятност за изригвания със средна и
голяма мощност (M и X) днес и през следващите два дни, е
повишена и вероятността за радиоизбухвания в гигахерцовия
обхват. Това създава условия за повишен риск от сривове в
работата на мобилните връзки, Интернет, телевизията, системите
за глобално позициониране и радарите.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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Геомагнитната обстановка остана спокойна през последното денонощие.
Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е леко завишен от вчера насам, но засега остава под
критичния праг за радиационна буря.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и смутена. Утре ще
бъде между спокойна и активна, включително до ниво на малка геомагнитна
буря (Kp=5; G1). На 29 октомври ще бъде между смутена и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, за
утре е 50%, а за 29 октомври е 35%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 5%, за утре е 15%, а за 20 октомври е
10%.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (СЕЧ) може да се активизира в рамките на 3-дневната прогноза
(27-29 октомври), включително и да достигне до нива на радиационна буря.

Освен за космонавтите в МКС и техниката в околоземното
космическо пространство радиационните бури представляват
потенциална опасност и за гражданската и военна авиация (поради
възможни сривове в работата на техниката за навигация и
управление). При по- силни радиационни бури (бал S3 или
по-голям) съществува радиационна опасност за екипажите и
пътниците на самолетите, летящи на височини около 8-10 км над
земната повърхност или по-голяма.

Продължават M-изригванията от
групата петна 1882

26 октомври/15ч00мин:

Активната област AR11882 продължава да генерира изригвания от средния
мощностен клас M. За периода от 12ч до 15ч българско време е имало три
такива. Техните мощности са в диапазона M1.0 - M2.0. Засега
съпровождащите ги изхвърляния на коронална маса все още са насочени
встрани от Земята. Ситуацията обаче ще се промени през следващите 2-3
дни, когато 1882 ще заеме геоефективна позиция.

Допълнена в 20ч30мин:
25 октомври 2013г - много богат на SID- явления
Общо 9 на брой внезапни йоносферни смущения (SID) е регистрирал нашият
радиоприемник на честота 24 kHz вчера през светлата част на
денонощието. Освен двете мощни X - изригвания, своите следи в данните са
оставили и 3 изригвания със средна мощност (клас M), както и 4 от клас C.
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Пълният 24- часов запис на отразен радиосигнал
на честота 24 kHz от SID-монитора в НАОП "Ю.Гагарин"
-Ст.Загора на 25 октомври 2013г.

Мощно изхвърляне на коронална маса (CME)откъм обратната
страна на Слънцето
По всичко изглежда, че Слънцето в момента е доста активно не само откъм
видимата от Земята страна, но също и от обратната си страна.
Доказателство за това е яркото изхвърляне на коронална маса, заснето
преди около един час от коронографа на сондата STEREO - Ahead.
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Изхвърляне на коронална маса на
25 октомври 2013 г (STEREO-Ahead)

26 октомври/11ч30мин:

Висока слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Освен мощното
изригване от клас X2.1 в 18ч01мин българско време през последните 24 часа
станаха още 4 изригвания от средния мощностен клас M, чийто източник
отново беше групата петна 1882. Има и десетина на брой изригвания от
слабия клас C. Техни източници са групите петна 1882 и 1875, а едно е
генерирано от 1871. Тази област в момента е просто факелно поле, не
съдържащо петна. По посока на Земята се движат няколко облака от
изхвърлена коронална маса. От геофизична гледна точка най-голям интерес
представлява облакът, изхвърлен от Слънцето вчера привечер, след
последното X- изригване (X2.1). По време на това изригване е имало и
радиоизбухване около честотата 3 GHz ("ten-flare"). То е продължило близо
40 минути. (Явлението е потенциално опасно за цялата радиотехническа
апаратура, работеща в гигахерцовата област). Рентгеновият слънчев поток е
висок и през последното денонощие твърдо се задържа в C- диапазона. В
момента е около нивото C3.
На слънчевия диск има 7 групи петна. В северното полукълбо са групите
1869 (залязваща) и 1875. На юг от екватора са 1872 (залязваща), 1877,
1879, 1881 и 1882. Благодарение на новата група 1882 отново превес в
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общата площ имат петната в южното полукълбо. Групите петна 1875 и 1882 са
от магнитен клас "бета-гама-делта", а 1877 е от клас "бета-гама". Те са с
най-висок потенциал за изригвания със средна и голяма мощност (класове M
и X). Главният интерес в момента е към 1882. Тази група е източник на
всички M и X изригвания
през последното денононщие. В същото време 1875
и 1877 показват признаци на отслабване. През последното денонощие 1875 е
генерирала само изригвания от клас C, а 1877 е била напълно спокойна.

Слънчевите петна на 26 октомври 2013г (SDO)
Боулдърското число е 148. По наша груба оценка Волфовото число е около
90-100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 161. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 290 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 октомври) слънчевата
активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e средно
по 70% на ден. Вероятността за мощно изригване от клас X е по 35% на ден,
а тази за протонно (СЕЧ)- изригване е по 25% на ден. Радиоиндексът F10.7
утре ще бъде около 165, а на 28 октомври ще е 160.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Геомагнитната обстановка остана спокойна през последното денонощие.
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Потокът слънчеви протони с висока енергия (E=>10 MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е леко завишен от няколко часа насам, но засега
остава под критичния праг за радиационна буря.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 28 октомври ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитин
смущения на средни ширини за днес и утре е по 15%, а за 28 октомври е
30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и
утре е по 5%. За 28 октомври тя е 15%.
Радиационната обстановка, свързана с потока слънчеви протони с висока
енергия (СЕЧ) може да се активизира в рамките на 3-дневната прогноза
(26-28 октомври), включително и да достигне до нива на радиационна буря.
Основание за такава прогноза дава повишената вероятност за слънчеви
протонни изригвания през същия период. Освен за космонавтите в МКС и

техниката в околоземното космическо пространство тези явления
представляват потенциална опасност и за гражданската и военна
авиация (поради възможни сривове в работата на техниката за
навигация и управление). При по- силни радиационни бури (бал S3
или по-голям) съществува радиационна опасност за екипажите и
пътниците на самолетите, летящи на височини около 8-10 км над
земната повърхност или по-голяма.

25 октомври/19ч15мин:

Второ изригване от клас X

Групата петна 1882 отново изригна мощно, втори път за днес. Мощностният
показател на изригването този път е X2.1. Максимумът на изригването е в
18ч03мин българско време. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса
(CME) (виж изображението от коронографа LASCO_C2 на спътника SOHO). Тъй
като явлението е на източния край на слънчевия диск, то не е
геоефективно. През следващите час-два ще се изясни дали е имало
съпътстващо протонно (СЕЧ)- изригване.

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

473 of 498

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

Слънчево X2.1-изригване от активната област 1882 на
25 октомври 2013г (SDO ; solarham.net)

Допълнена в 20ч15мин:
Двете мощни слънчеви изригвания от
нашия SID- монитор

днес

през

"погледа" на

След близо две години работа и година и половина почти непрекъснати
наблюдения най-после днес,на 25 октомври 2013 година SID- монитора в НАО
"Юрий Гагарин" регистрира за пръв път следите на две мощни слънчеви
изригвания от клас X в ниския слой D на земната йоносфера.
За разлика от предходните няколко 11-годишни цикли, слънчевите изригвания
от най-мощния клас X са много голяма рядкост в сегашния 11-годишен
цикъл с "цюрихски" номер 24. Просто той е най-слабият такъв за последните
100 години. Причината за това е, че 24-я цикъл се намира в началото на
продължителен период на ниска слънчева активност и слаби 11-годишни
цикли, т.нар. "свръхвекови слънчев минимум".
Тази голяма рядкост на изригванията от клас X е едната от причините
досега да не е регистриран ефект от подобно явление в земната йоноосфера
с нашия уред. Другата причина е, че подобни ефекти от слънчевите
изригвания върху йоносферата (SID- явления или "внезапни йоносферни
смущения" /на английски "sudden ionospheric disturbances" ) могат да се
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наблюдават само и единствено през деня. От края на 2011 година досега
нашият SID-монитор е регистрирал няколкостотин SID-явления, свързани със
слънчеви изригвания от клас C, както и няколко десетки, причинени от
изригвания със средна мощност (клас M). В нашата колекция от набюдавани
SID -явления досега обаче нямаше такова, свързано с изригване от
най-мощния клас X. Днес обаче най-после това се случи. И то на два
пъти...
Причината за SID-явленията е покачването на йонизацията в ниския D-слой
на земната йоносфера (60-70 км над земната повърхност) поради засилената
слънчева рентгенова радиация по време на изригванията. Това променя
условията за поглъщане и отражение на радиосигналите при дългите
радиовълни (10-60 килохерца). Отражението на радиосигнала се засилва или
отслабва в зависимост от конкретната радиочестота, на която се наблюдава,
от мощността на изригването и от някои други фактори. На работната
честота 24 KHz на нашия приемник, SID- явленията, причинени от слънчевите
изригвания през деня се наблюдават като по-дълги или по-кратки пикове в
интензитета на приемания радиосигнал.

Графика на коефициента на отражение на радиоигнала
на честота 24 kHz от SID-приемника в НАОП "Ю.Гагарин"
-Ст.Загора на 25 февруари 2013г
Със стрелки са обозначени пиковете на
SID-явленията, причинени от слънчевите изригвания
през деня.

Допълнена в 23ч30мин:
След X2.1- изригването: Плазменият облак е частично ориентиран
към Земята
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Анализът на изображенията от коронографа LASCO_C2 на спътника SOHO от
тази вечер показват, че свързаното с X2.1 изригването изхвърляне на
коронална маса (CME) все пак е частично ориентирано към Земята. Началната
скорост на плазмения облак е не по-малко от 2000 км/с. Численият модел на
слънчевия вятър, получен с помощта на програмния пакет ENLIL показва, че
срещата на облака със Земята ще стане следобяд на 28 октомври
(понеделник).

Новоизгряващата група петна
AR11882 (1882) е източникът на мощното X1.7изригване

25 октомври/14ч00мин:

Получените изображения он спътниците SDO и SOHO от последните два часа
показват, че източникът на мощното X1.7-изригване е новоизгряващата на
източния лимб група петна 1882. Има и изхвърляне на коронална маса
(видео). Тъй като явлението е близо до източния край на слънчевия диск
е почти изключено то да е геоефективно.

X1.7-изригване на 25 октомври 2013г
(SDO; solarham.net)
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Серия от изхвърляния на коронална
маса (CME) на 25 октомври 2013г

допълнена в 18ч00мин:
Съпътстващо "Ten-flare"- избухване
Слънчевото X1.7 изригване от тази сутрин е било съпроводено и от
радиоизбухване в областта около честота 3 GHz (зължина на вълната 10 см).
То е продължило около 20 минути около 11ч българско време. Подобни
явления са потенцално опасни за цялата комуникационна инфраструктура,
работеща в гигахерцовия диапазон (мобилни комуникации, системи за
глобално позициониране, спътникова телевизия, радари и др.).

Мощно X1.7 изригване. Нова
активна област (AR11882) на източния лимб
25 октомври/12ч30мин:
(обновен бюлетин)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Преди около
час и половина (~ 11ч българско време) достигна своя пик изригване от
рентгеновия мощностен клас X. Предварителната оценка за мощностния
показател е X1.7. Засега няма изображения на Слънцето от последния час,
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по които да се съди за източникът на това събитие. В момента продължава
низходящата фаза на изригването. Това означава, че то е достатъчно
продължително за да генерира изхвърляне на коронална маса. Дали тя ще се
движи към Земята ще разберем след като бъде установен източникът на Xизригването.
Освен това през изминалото денонощие имаше 3 изригвания от мощностния
клас M. Две от тях бяха с източник групата петна 1875, а третото
(M2.9) стана рано тази сутрин и негов източник е новоизгряващата група
петна 1882 (твърде вероятен източник и на X- изригването). С това
изригване са свързани радиоизбухвания от II и IV тип. Те са индикатори
съответно на изхвърляне на коронална маса и изхвърляне на протони с
висока енергия (СЕЧ- изригване). В интервала он време между вчера 12ч
българско време и 3ч последната нощ са станали общо 7 изригвания от клас
C. 5 от тях са с източник групата петна 1875, а останалите две са с
източник групата 1877. В момента няколко облака слънчево коронално
вещество се движат в пространството по траектории, преминаващи близо до
Земята.
На слънчевия диск има 6 групи петна. 5 от тях са в южното полукълбо
(1872, 1877, 1879, 1881 и 1882 (изгряваща)). На север от екватора е само
групата петна 1875. Тя е от магнитен клас "бета-гама-делта". Съдържа
около 50 петна, а площта й надхвърля 700 милионни части от слънчевия
диск. Тя, както и 1877 (магнитен клас "бета-гама") са потенциални
източници на мощни изригвания от клас X, както и на протонни (СЕЧ)
изригвания. 1875 превъзхожда по площ всички групи петна в южното
полукълбо взети заедно.
Боулдърското число е 148. По наша груба оценка Волфовото число е 100-110.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 161. Скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята е приблизително 340 км/с. Слънчевият рентгенов
поток през последното денонощие е бил почти непрекъснато над нивото C1.0.
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Слънчевият рентгенов поток между 7 и 13ч българско време
на 25 октомври 2013 г (GOES-15)
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Слънчевите петна на 25 октомври 2013г (SDO)
На 26 и 27 октомври слънчевата активност ще бъде умерена. Вероятността
за M- изригване за утре и 27 октомври е по около 55% на ден.
Вероятността за изригване от мощния клас X е средно по 10% на ден.
Вероятността за протонно (СЕЧ)изригване за утре е 15%, а за 27 октомври
е 20%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 октомври ще бъде около
165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Изхвърленият от Слънцето на 22 октомври облак от коронално вещество
достигна до околностите на Земята много силно отслабен. Скоростта на
слънчевия вятър се повиши едва до 350 км/с по време на срещата, което
практически не се отрази върху земното магнитно поле.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 октомври) геомагнитната
обстановка ще се формира под влияние на ефектите от срещата на Земята със
серия от изхвърлени от Слънцето облаци коронална маса в периода 22- 24
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октомври. Ето защо днес се очаква тя да е между спокойна и активна,
включително до ниво на малка геомагнитна буря. Утре и на 27 октомври
условията за геомагнитна активност се запазват и се очаква обстановката
да бъде между спокойна и смутена. През нощта на 27 срещу 28 октомври до
Земята се очаква да достигне изхвърлената от Слънцето коронална маса в
резултат от M9.3 изригването през миналата нощ (23/24 октомври).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%, за
утре е 20%, а за 27 октомври е 25%. Вероятността за малка геомагнитна
буря за днес е 15%, а за утре и 27 октомври тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 октомври) има значителна
вероятност от утежнена радиационна обстановка в околоземното космическо
пространство и атмосферата на Земята (включинелно и високата част на
тропосферата). Това се очаква в предвид на вече станалите и очакваните
протонни слънчеви изригвания.

25 октомври/11ч45мин:
бюлетин)

Ново М-изригване

(прекъснат

През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. След мощното
M9.3 от миналата нощ и двете други M- изригвания от вчера по обяд днес
призори имаше ново подобно събитие. Неговата мощностен показател е M2.9.
Източник е новоизгряващата активна област AR11882 (1882). Ретистрирано е
радиоизбухване от II тип, което е индикатор за изхвърляне на коронална
маса. Нейната скорост е оценена на 711 км/с. Тъй като източникът на
явлението е близо до слънчевия лимб, не се очаква то да е геоефективно.
Регистрирано е и радиоизбухване от IV тип, което се асоциира с протонно
(СЕЧ) изригване. Между 12 часа вчера по обяд българско време и 3ч00мин
тази нощ имаше и 7 изригвания от клас C. Пет от тях станаха в района на
групата петна 1875, а източникът на другите две беше групата 1877.
Слънчевият рентгенов поток през последното денонощие е почти непрекъснато
над мощностния праг C1.0.
Този редовен сутрешен бюлетин е прекъснат заради ново, току що станало
мощно изригване от клас X. Очаквайте обновление през следащите 30
минути!...

24 октомври/14ч15мин/

Двойно M- изригване от групата

петна 1875
Между 13ч и 14ч българско време групата петна 1875 генерира две
последователни изригвания със средна мощност (M2.5 в 13ч10мин и M3.5 в
13ч40мин ). Ако има изхвърляне на коронална маса, то тя е насочена към
Земята. Ще дадем допълнителна информация в следващи кратки бюлетини.
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Слънчевият рентгенов поток между 9ч и ~ 14ч30мин
българско време на 24 октомври 2013г (GOES-15)

Мощно слънчево изригване в
района на групата петна 1877 + изхвърляне на
коронална маса
24 октомври/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денононощие слънчевата активност беше висока. Около три
часа и половина след M- изригването от областта на групата петна 1875, и
по точно в 03ч30мин българско време, "изригна" и областта 1877. Явлението
беше твърде мощно ( M9.3). То е най-мощното от месец май насам, когато
на Слънцето имаше 4 изригвания от клас X. Явлението бе съпроводено с
радиоизбухвания от II и IV тип. Първото е индикатор за изхвърляне на
коронална маса, а второто - за изхвърляне в пространството на протони с
висока енергия, т.е. СЕЧ (слънчеви енергетични частици). Групата 1877,
както и 1875 се намира близо до центъра на слънчевия диск, така че можем
да считаме това явление за геоефективно. От 3ч предната нощ до 3 часа
тази нощ българско време имаше още две М-изригвания от групата петна
1875 (освен това, за което вече съобщихме в краткия бюлетин от полунощ).
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Те бяха съответно в 02ч33мин (M1.4) и 02ч58мин (M3.1) българско време.
В тази област са регистрирани и 5 изригвания от клас C. Други две
C-изригвания имаше в района на 1877 за същия период от време. Слънчевият
рентгенов поток в момента е около нивото C1.0.

M9.3- изригване на 24 октомври 2013г
(SDO;solarham.net)
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Слънчевите петна на 24 октомври 2013 г (SDO)
На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Във всяко от двете полукълба
на Слънцето доминира по една мощна група от магнитен клас "бетагама-делта". На север от екватора това е групата 1875, а на юг е 1877.
Освен това в южното полукълбо са групите 1872 и 1879. По обща площ на
петната обаче вече има превес северното полукълбо. Там групата 1875
надхвърли 600 милионни части от слънчевия диск. Броят на петната в тази
група е много по-малък от вчера и е около 50, но за сметка на това те са
средно доста по-големи по площ. Както 1875, така и 1877 са потенциални
източници не само на M, но също така и на мощни изригвания от клас X.
Боулдърското число спадна значително спрямо предния ден и вече е 141. По
наша груба оценка Волфовото число е около 90-100. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 153. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 октомври) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за M- изригване е
по около 40% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X е средно
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по 5% на ден, а тази за протонно (СЕЧ)изригване се счита засега за
пренебрежима за втория и третия ден (25 и 26 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 160, на 26 октомври ще достигне
165.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна
орбита беше завишен, но засега остана под критичния праг за радиационна
буря. Засега не е регистриран ефект на покачване, свързан със снощното
мощно слънчево изригване от групата 1877.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна включително и в ранния
следобяд. По- късно обаче тя ще се активизира под влияние на среща с
облак коронална маса, изхвърлена от Слънцето на 22 октомври.
Впоследствие, включително и утре и на 26 октомври Земята ще се срещне с
още няколко слънчеви плазмени облака, изхвърлени от Слънцето през
последните две денонощия. Ето защо днес геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена, а утре и на 26 октомври ще е между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и
на 26 октомври е по 30%, а за утре е 40%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и на 26 октомври е по 10%, а за
утре е 15%.
За периода на 3-дневната прогноза (24-26 октомври) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде около обичайния си фон
или леко завишен. Засега не се очаква той да достигне критичния праг за
радиационна буря.

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

23 октомври/11ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънч&##1055;овече подробности ще дадем в нашия
редовен бюлетин утре. Само ще напомним, че в момента групата 1875 е в
отлична геоефективна позиция и всяко изхвърляне на коронална маса от нея
би било директно насочено към Земята.
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Рентгетоно изображение на Слънцето
с M2.7 изригване на 23 октомври
в 23ч55мин бълг.време(SDO; solarham.net)

На анимационното изображение по-долу е показана срещата на Земята със
слънчев плазмен облак утре (24октомври) рано следобяд, съгласно числения
ENLIL- модел модел на Центъра за прогнози на космическото време в
Боулдър.

Модел на слънчевия вятър по трасето Слънце-Земя в
периода 21-24 октомври 2013 г (NOAA/SWPC)

23 октомври/11ч45мин: Петнообразуването днес е най-високо от

началото на 24-тия слънчев цикъл! Активната област AR11875
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(1875) с над 100 петна. Геомагнитна активност на 25 октомври
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Освен двете Мизригвания от снощи (виж нашия бюлетин ат 00ч30мин) през последните 24 часа активната
област 1875 генерира още 12 изригвания от мощностния клас C. Снощи, почти
едновременно с пика на второто M- изригване (M4.2) е регистрирано радиоизбухване от
II тип. Както вече многократно сме посочвали, тези явления са индикатори за
изхвърляне на коронална маса. Началната скорост на изхвърления плазмен облак се
оценява на 1955 км/с. Поради почти "идеалната" геоефективна позиция на групата петна
1875 този откъс слънчево вещество най-вероятно ще достигне Земята следобяд на 24
октомври (утре). По всичко изглежда, че M4.2 -изригването от полунощ българско време
е било съпроводено и със слабо протонно изригване, въпреки че не се съобщава за
радиоизбухване от IV тип. Слънчевият реннтгенов поток остава на сравнително високи
нива - около B7-B8.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По обща площ на петната превес продължава да има
южното полукълбо където е голямата група 1877 с площ около 350-400 милионни части от
слънчевия диск. Освен нея на юг от екватора са групите петна 1872, 1874, 1877 и 1879.
В северното полукълбо са 1875 и 1873. Групата петна 1875 е най-мощната активна
структура на слънчевия диск днес. Общият брой петна в нея надхвърля 100, а площта й е
над 400 милионни часи от слънчевия диск. Магнитният й клас е "бета-гама- делта". Тя е
главният източник на еруптивна активност от началото на тази седмица. Заедно с
групата 1877 в южното полукълбо тя е потенциален източник на нови изригвания от
средния мощностен клас М, а в по-малка степен и на изригвания от клас X.
Боулдърското число е 228. Това е рекордна дневна стойност на този индекс за целия
настоящ слънчев цикъл под цюрихски номер 24 и най-високата дневна стойност за
последните 10 години. Както може да се види от таблицата за активните области от
вчера (22 октомври) както и от написаното по-горе, главен "виновник" за това е
групата петна 1875. Волфовото число по наша груба оценка е около 110-120. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 146. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
360-370 км/с.
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Слънчевите петна на 23 октомври 2013г (SDO)
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 октомври) слънчевата активност ще бъде
между ниска и умерена. Вероятността за M- изригване е по около 30% на ден.
Вероятността за изригване от мощния клас X е средно по 5% на ден, а тази за протонно
(СЕЧ)изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 октомври ще
бъде около 145.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита е
завишен, но засега остава под критичния праг за радиационна буря.
Днес геомагнитната обстановка ше остане спокойна. Изхвърлената с голяма скорост
(почти 2000 км/с) коронална маса по време на последното M-изригване от снощи ще
достигне Земята утре около обяд или рано следобяд. Към това ще се добави и слаб ефект
от двете изхвърляния на коронална маса от 20 октомври. В резултат на това утре
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 25 октомври ще е
между спокойна и активна, включително и с възможност да достигне до ниво на малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 5%, за утре е 15%, а за 25 октомври тя е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря за утре е 5%, а за 25 октомври тя е 10%.
За периода на 3-дневната прогноза (23-25 октомври) потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде около обичайния си фон или леко завишен.
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Засега не се очаква той да достигне критичния праг за радиационна буря.

23 октомври/00ч30мин: Две нови импулсни изригвания от клас М. "Ten

flare"- радиоизбухване в 0ч18мин

българско време

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

мобилните комуникации,

системите за глобално позициониране и радарите.

Двете изригвания са кратки по продължителност (импулсни). Засега не се
съобщава за изхвърлена коронална маса.
Нова информация ще дадем в нашия основен сутрешен бюлетин.

М4.0 изригване в района на групата петна 1875 на 22/23
октомври 2013г: Вляво- изображение в рентгеновата област (SDO; solarham.net);вдяснослънчевият ретгенов поток по данни от спътника GOES-15 (високият пик в дясната страна
на графиката е
самото изригване)

22 октомври/12ч00мин: Импулсно M-изригване от активната област

1875
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Късно през нощта, в
03ч22мин българско време групата петна 1875 (AR11875) генерира импулсно M-изригване.
Както е характерно при подобни кратки изригвания, не се наблюдава значителнно
изхвърляне на коронална маса. Не е регистрирано и изхвърляне на протони с висока
енергия (СЕЧ). Ето защо, независимо от геоефективната позиция на групата 1875 не се
очаква това явление да повлияе върху Земята.
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Импулсно M1.0- изригване на 22 октомври 2013г в
03ч22мин българско време (SDO ; solarham.net)
Освен споменатото M-изригване през последните 24 часа има и 14 изригвания он клас C.
Всички са от активната област 1875. Рентгеновият поток е около нивото B9.
На слънчевияя диск има 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо- благодарение на голямата площ на групата петна 1877. По данни от вчера (21
октомври) тя е около 400 милионни части от слънчевия диск. Другите групи петна на юг
от екватора са 1872, 1874, 1878 (залязваща) и 1879. В северното полукълбо са групите
петна 1873, 1875 и новата 1880.
Групата петна 1875 е основният източник на активни процеси на Слънцето, а
вай-вероятно такава ще остане и през следващите няколко дни. Тя съдържа много голям
брой петна (над 50). Нейният магнитен клас е "бета-гама-делта". През последното
денонощие тя показва признаци на разрастване и усложняване на магнитната структура.
Има значителен потенциал за изригвания от средния мощностен клас M. Тя е също така и
слаб потенциален източник на поне едно изригване от мощния клас X. В момента е в
много добра геоефективна позиция.
Боулдърското число е 179- най-високото от месец май насам. По наша груба оценка
Волфовото число е около 120. Слънчевият радиоиндекс е 136. Скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята е 330-340 км/с.
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Слънцето в бяла светлина сутринта на 22 октомври
2013. В уголемен план е показан районът на
групата петна 1875 SDO; solarmonitor.org )
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 октомври) слънчевата активност ще бъде
между ниска и умерена. Вероятността за M- изригване е по около 30% на ден.
Вероятността за изригване от мощния клас X е средно по 5% на ден, а тази за протонно
(СЕЧ)изригване е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 октомври ще
бъде около 135.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в
рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а утре ще бъде
спокойна. Поради слаб ефект от облак изхвърлена на 20 октомври слънчева коронална
маса на 24 октомври късно след обяд е възможно слабо активизиране. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и на 24 ооктомври е 15%, а за утре е
5%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и на 24 октомври
е 5%.
За периода на 3-дневната прогноза (22-24 октомври) потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си фон.
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21 октомври/10ч45мин: В центъра на вниманието е групата петна

1875. Възможна е слаба геомагнитна активност днес и утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко изригвания
от ниската част на C- диапазона, и по-точно между C1 и C3. Рентгеновият поток остава
на доста високо средно ниво - около B8-C1. На слънчевия диск в момента се виждат 6
групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна
1872, 1874, 1877 и 1878. На север от екватора са групите 1873 и 1875. Най-сериозни
потенциални източници на еруптивна активност днес са групите петна 1875 и 1877. Те са
от магнитен клас "бета-гама". Първата от тях (1875) показва значителна динамика през
последните 24 часа и има видимо разрастване особено в нейната водеща част. Групата
вече е в много добра геоефективна позиция.

Активната област AR11875 (1875) рано
сутринта на 21 октомври 2013г
(SDO; solarmonitor.org; heliotaraxy.com)
Боулдърското число е 117. Волфовото число по наша груба оценка е около 80. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 133. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 300 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 октомври) слънчевата активност ще бъде
ниска. Вероятността за M- изригване е по около 25% на ден. Вероятността за изригване
от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима за целия 3-дневен
период (21-23 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 125, а на
23 октомври ще е около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в
рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена поради "CH HSS-

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

492 of 498

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

ефект" (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция). На 23 октомври
геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е както следва: 25%- за днес, 15%- за утре и 5% за 23 октомври. За днес
и утре има 5% вероятност за малка геомагнитна буря.
За периода на 3-дневната прогноза (21-23 октомври) потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си фон.

20 октомври/11ч00мин: Почти "спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. След скриването на
активната област AR11861 (1861) зад западния край на слънчевия диск еруптивната
активност рязко се успокои. Изригванията доколкото ги има, са от ниската част на
C-диапазона и по-точно в интервала C1-C2. Основен източник на еруптивна активност
засега остава групата 1875. Тази ниска еруптивна активност обаче е на фона на един
сравнително висок рентгенов поток, който е около нивото B8-B9.
На слънчевия диск има 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното
полукълбо. Там са групите петна с номера 1870 (залязваща), 1872, 1874 , 1877 + една
нерегистрирана все още група петна. В северното полукълбо са групите 1868, 1869, 1873
и 1875. От по-висок магнитен клас ("бета-гама") е единствено групата 1875. Засега тя
остава главният потенциален източник на изригвания, включително и от средния клас M.
Останалите групи петна на този етап са спокойни.
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Слънцето в бяла светлина на 20 октомври 2013г
(SDO)
Боулдърското число е 149. По наша груба оценка Волфовото число е около 110-120.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 133. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята е 300-310 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 октомври) слънчевата активност ще бъде
ниска. Вероятността за M- изригване е по около 15% на ден. Вероятността за изригване
от мощния клас X, както и за протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима за целия 3-дневен
период (20-22 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 120, а на
22 октомври ще спадне до 115.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в
рамките на обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Утре и на 22 октомври поради очакван
CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция) тя слабо ще
се активизира и ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е около 5%, за утре тя е 25%, а за 22 октомври -
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около 15%. За утре и на 22 октомври има по 5% вероятност за слаба геомагнитна буря на
средни ширини.
За периода на 3-дневната прогноза (20-22 октомври) потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си фон.

19 октомври/10ч45мин: Спокойна геомагнитна обстановка днес и утре

(19-20 октомври)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше голям брой
изригвания от ниския мощностен клас C. Техни източници бяха групите петна 1861 и
1875, съответно в южното и северното полукълбо. Най-мощното изригване беше с магнитуд
C8.4 в района на групата 1861. То достигна своя максимум вчера в 18ч15мин българско
време. Слънчевият рентгенов поток е сравнително висок през последните часове - около
нивото C1.0. Коронографът на сондата STEREO-Behind регистрира вчера избухване на
протуберанс в северното полукълбо, по-точно в североизточния квадрант на слънчевия
диск, гледан от Земята. Регистрирано е и изхвърляне на коронална маса (видео).
Численият модел на слънчевия вятър обаче показва, че явлението няма да бъде
геоефективно.

Изхвърляне на коронална маса на 18 октомври
2013г (STEREO-B; solarham.net)
На слънчевия диск се виждат 10 групи петна (Изображение на Слънцето от тази сутрин с
обозначените номера на активните центрове е дадено по-долу). Преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Групата 1861, която беше главен източник на
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еруптивна активност през отминаващата седмица, вече е почти на западния лимб и скоро
ще се скрие за земните наблюдатели. За сметка на това от изток все по-добре се
разкрива групата петна 1875 в северното полукълбо. Тя, както и 1861, също е от
магнитен клас "бета-гама" и фактически ще я замести през новата седмица като
източник на C, а много вероятно и на M- изригвания. Друга, изглежда също интересна
група петна, която вече изгря на югоизточния край е 1877.

Слънчевите петна на 19 октомври 2013г (SDO)
Боулдърското число е 154. По наша губа оценка Волфовото число е около 120. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 140. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е близо
350 км/с.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 октомври) слънчевата активност ще бъде
ниска. Вероятността за M- изригване за днес е 30%, а за утре и на 21 октомври тя е
около 15%. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за протонно
(СЕЧ)изригване е пренебрежима за целия 3-дневен период (19-21 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 130, а на 21 октомври допълнително ще спадне до
125.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в
рамките на обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. На 21 октомври поради очакван
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CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция) тя ще се
активизира и ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес и утре е около 5%, а за 21 октомври е 25%. За този ден има и
5% вероятност за слаба геомагнитна буря.
За периода на 3-дневната прогноза (19-21 октомври) потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си фон.

18 октомври/11ч30мин: Нови групи петна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Това се дължи на
M-изригването от активната област AR11861 (1861) от вчера привечер. През последните
24 часа имаше и над 10 изригвания от клас C. Техен основен източник отново беше
областта 1861. Тя е вече почти ва западния лимб на слънчевия диск и поради това тези
явления, включително и M- изригването не са геоефективни. Другите източници на
C-изригвания бяха активните области 1865 и новата 1875 в северното полукълбо.
Слънчевият рентгенов поток в момента е сравнително висок - около нивото C2.
През последното денонощие на слънчевия диск се пояниха нови групи петна. В северното
полукълбо това са групите 1875 и 1876, а в южното полукълбо - групата 1874. Общо
откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето в момента се виждат 9 групи петна
(изображението на Слънцето в бяла светлина от гази сутрин с обозначените активни
центрове е публикувано по-долу). По обща площ и брой петна преобладава
петнообразуването в южното полукълбо. Все още главен център на еруптивна активност е
групата 1861 (магнитен клас "бета-гама"). Тя е главен потенциален източник на
изригвания със средна мощност (клас M). От утре обаче тя ще стане невидима откъм
Земята. С интерес ще следим през следващите дни новопоявилите се активни области и
особено бързо нарастващата група 1874 в южното полукълбо, както и намиращата се на
север от екватора група 1875. Към този момент изглежда, че те ще бъдат основните
източници на еруптивна активност от утре и до края на седмицата.
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Слънцето в бяла светлина на 18 октомври 2013г. (SDO)
Боулдърското число е 166. По наша груба оценка Волфовото число е 110-120. Слънчевият
радиоиндекс е 136. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е
приблизително 380 км/с.
Днес слънчевата актиност ще бъде между ниска и умерена, а утре и на 20 октомври предимно ниска. Вероятността за M- изригване за днес е 30%, а за утре и на 20
октомври тя е по 20% на ден. Вероятността за изригване от мощния клас X, както и за
протонно (СЕЧ)изригване е пренебрежима за целия 3-дневен период (18-20 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 130, а на 20 октомври - около 120.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Среднопланетарната геомагнитна активност през изминалото денонощие беше спокойна.
Спокойна беше и геомагнитната обстановка над България. Потокът на слънчевите протони
с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния
фон.
Поради затихващ CH HSS-ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция), днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна. Утре и на
20 октомври геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 15%, а за утре и на 20 октомври тя е по 5%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средин ширини за днес е 5%, а за утре и на

06.4.2014 г. 11:59

HELIOTARAXY.COM: Космическото време - стари съобщения

498 of 498

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

20 октомври тя е пренебрежима.
За периода на 3-дневната прогноза (18-20 октомври) потокът на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще остане близо до обичайния си фон.
17 октомври/21ч15мин: Групата петна 1861 генерира М1.2-изригване
Активната област AR11861 (1861) тази вечер беше източник на продължително
М-изригване. То достигна своя максимум (M1.2) в 18ч41мин. българско време. Възможно е
да има и изхвърляне на коронална маса. Тъй като обаче групата петна 1861 вече е
близо до западния край на слънчевия диск, то явлението едва ли би било геоефективно.

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

ПО- СТАРИ

БЮЛЕТИНИ

21 април- 23октомври 2013г
1 ФЕВРУАРИ - 9 ЮНИ 2013г
9 АВГУСТ 2012 - 31 МАРТ 2013 Г.
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