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„Мисията ни е посветена на разкриването на 
един от най-мистериозните аспекти на наша-
та планета – магнитното поле. 

Макар и невидими, магнитното поле и електри-
ческите токове във и около Земята генерират 
сложни сили, които оказват директно въздейст-
вие върху ежедневния живот.”

ВОЙНИТЕ

Слънчева радиация и завишената активност на Слънцето са отговорни за 
повишаването на агресията при хора и животни. Пионер в изследването е ру-
ският учен Александър Чиевски, който изследвал човешката цивилизация в 
периода от 500 години преди Христа до 1922 г. Била установена удивителна 
закономерност. Над 80% от бунтовете, кланетата или революциите, в т.ч. и Ве-
ликата октомврийска, са се случили в период на пикови слънчеви изригвания. 

ДУХОВЕТЕ

Астролози и медиуми твърдят, че призраците започват да бродят, когато 
имат незавършени дела или търсят възмездие. 

На противоположното мнение са специалистите от формации за лов на пол-
търгайсти. Те доказват, че тези същества се появяват при завишена слънчева-
та активност. За целите на изследванията си използват пирометри, визьори 
за температура, микрофони, камери и други специфични технологии.  Съще-
ствата от Отвъдното се зареждат с енергията на електромагнитното поле на 
Земята, а то се променя, щом Слънцето се активизира, доказват наблюденията.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Магнитните бури имат доказано влияние върху човешкия организъм. При 
някои хора те причиняват учестено сърцебиене, промени в кръвното наля-
гане, аритмии, тахикардии, инсулти, предпоставки за инфаркти.

Поради тези причини американски учени от Станфордския университет 
разработват проект, с който обработват данните, получени от Solar Dynamics 
Observatory (SDO) - космическа обсерватория на НАСА с помощта на изкуст-
вен интелект, за да предскажат с най-голяма точност зловредните изригва-
ния на Слънцето. 

ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

На 23 май 1967 г. от Американското стратегическо въздушно командване 
засичат явление, което продължава около 30 минути, а радарът не успява да 
уточни какво точно е то. Студената война е в разгара си и американците са 
почти убедени, че засичат ядрена атака на Съветския съюз. Започват спеш-
ни обаждания до Военновъздушните сили и Пентагона за незабавна органи-
зация и защита на въздушното пространство на САЩ. В съобщенията се каз-
вало, че радарите показват атака с балистични ракети. Президентът нареж-
да да се организират всички бомбардировачи. 

Акцията е спряна, след като се установява, че смущението е сигнал от слън-
чево изригване, което влияе на радиокомуникациите. Събитието е потвър-
дено и от физици от Университета в Колорадо, които години по-късно да-
ват гласност как за малко едно слънчево изригване не e предизвикало тре-
та световна война. 

– Госпожо Трифоно-
ва, какво представля-
ва явлението геомаг-
нитна буря?

– Геомагнитните бури 
представляват големи и 
резки смущения в стой-
ностите на земното маг-
нитно поле, причине-
ни от взаимодействието 
му със слънчевия вятър. 
В рамките на секунди и 
минути полето се изме-
ня със стотици и хиляди 
нанотесли*. Това може 
да продължи от някол-
ко часа при слабите бу-
ри до няколко седмици 
при най-силните.

Магнитните бури се 
причиняват от изригва-
ния на Слънцето – т.нар. 
коронални изхвърля-

ния на маса. Това явле-
ние е термоядрена екс-
плозия, която изстрел-
ва в пространството об-
лак от плазма – протони 
и електрони. Те политат 
със скорост от порядъ-
ка на 700-900 км/сек. и 
достигат до Земята за 2-3 
дни,  където ги посреща 
щитът на земната магни-
тосфера, който ежеднев-
но ни предпазва от слън-
чевия вятър. Благодаре-
ние на своята плътност и 
висока скорост зареде-
ните частици успяват да 
го преодолеят и проник-
ват в йоносферата, като 
образуват мощни токови 
системи – една около Ек-
ватора и две около полю-
сите. Формира се магнит-

на буря.
– Кога говорим за 

геомагнитна буря 
и кога за смуще-
ния в магнитното 
поле?

– Най-популярна-
та скàла за характе-
ризиране на пове-
дението на геомаг-
нитното поле е въ-
ведена от немския 
геофизик Юлиус 
Бартелс през 1939 
г. Нарича се К ин-
декс и има 9 степе-
ни. При стойности 
на К от 0 до 3 се прие-
ма, че полето е спокой-
но, при К=4 казваме, че 
има смущения и от 5-а до 
9-а степен говорим за бу-
ря (слаба, умерена и сил-
на). Различаваме глобал-
ни индекси, които харак-
теризират планетарното 
магнитно поле, и локал-
ни индекси, които показ-
ват какво е полето за оп-
ределена територия. Ин-
дексът за нашата страна 
се определя по данни-
те на единствената у нас 
геомагнитна обсервато-
рия в Панагюрище.

– Как се измерва маг-
нитното поле и как се 
прави оценка на опас-
ността и риска?

– Магнитното поле на 
Земята се измерва на 
специално изведени в 
орбита сателити и в гео-
магнитните обсервато-
рии. 

В края на 2013 г. Ев-
ропейската космическа 
агенция изстреля група 

от 3 сателита (мисията 
Swarm), които измерват 
магнитното поле и из-
пращат данни в реал-
но време. Тяхната цел е 
да се изучи глобалното 
пространствено изме-
нение на полето и как 
то повлиява на проце-
сите в земното ядро, на 
границата ядро-мантия, 
както и да се проучат то-
ковете в магнитосфера-
та и йоносферата.

Оценка на опасността 
и риска се прави чрез 
проследяване на уязви-
мите обекти и инфра-
структура, които могат 
да бъдат засегнати при 
силна магнитна буря. 
За съжаление, техноло-
гиите, на които толкова 
много разчита съвре-
менното общество, ни 
правят много по-уязви-
ми на подобни явления. 
Най-уязвими са спътни-
ците, електропреносни-
те системи, GPS-те, само-
летните полети и кому-
никациите.

При сателитите, които 
осигуряват огромна част 
от преноса на информа-
ция и свързаността, се 
получават проблеми в 
захранващите панели, 
комуникационните сис-

Доц. д-р Петя Трифонова завършва геофизика в 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. При-
добива докторска степен по специалността „Земен 
магнетизъм и гравиметрия“ в Геофизичен институт 
на БАН и ръководи Геомагнитната служба на инсти-
тута.  

Доц. Трифонова е експерт в обработката на геофи-
зични данни, анализ и интерпретация на гравита-
ционни и геомагнитни аномалии. Тя участва в мно-
жество различни проекти, включващи оценка на сеиз-
мичната опасност, природните бедствия и риска за 
района на България и Балканския полуостров. 

В момента доц. Петя Трифонова е заместник-дирек-
тор на Националния институт по геофизика, геоде-
зия и география към Българската академия на науките.

теми, както и в стабил-
ността на орбитата. 

В електропреносните 
мрежи е възможно ин-
дуциране на вторични 
много силни токове, от 
които се образуват ви-
соковолтови дъги, кои-
то причиняват пожари. 
Или сработват защит-
ни механизми и се из-
ключват трансформато-
ри – прекъсва електри-
чеството. 

Доста застрашени са 
полетите, където се по-
лучава както разпадане 
на комуникацията, така 
и облъчване на пътни-
ците и екипажа с пре-
комерна доза радиация. 

По време на магнитна 
буря през март 1989 г. 
в многомилионния Кве-

бек спира електричест-
вото за 9 часа. Можете да 
си представите какво би 
се случило сега за тол-
кова време без телефо-
ни, без интернет, без GPS 
сигнали, на които разчи-
тат много автоматизира-
ни процеси в навигаци-
ята, банкови операции, 
корабоплаването, мин-
ното дело и т.н. 

– Кога геомагнитна 
буря е наблюдавана за 
първи път? Кога е била 
регистрирана най-сил-
ната буря до момента?

– Първото регистри-
рано значимо слънче-
во изригване със сил-
но въздействие върху 
Земята е събитието Ка-
рингтън, случило се  на 
1 септември 1859 г. То-
зи катаклизъм дости-
га до Земята само за 18 
часа поради много ви-
соката си скорост. Ко-
муникационната мрежа 
по онова време – теле-
графите, са обхванати 
от множество пожари, а 
редица оператори пре-
търпяват токов удар. То-
ва предизвиква мащаб-
ни телеграфни прекъс-
вания в Северна Амери-
ка и Европа. Дори кога-
то захранването е било 

изключено, телеграфни 
съобщения можело да 
бъдат изпратен с тока, 
генериран от слънчева-
та плазма. 

Скорошно проучва-
не анализира рискове-
те, които могат да бъдат 
породени от събитие с 
размера на Карингтън 
по отношение на днеш-
ното състояние на елек-
трическата мрежа на 
САЩ. Установява се, че 
между 20 и 40 милиона 
души могат да останат 
без ток за повече от го-
дина, а общите икономи-
чески загуби ще бъдат 
между 0.6 и 2.6 трили-
она долара. 

Най-голямата геомаг-
нитна буря от XX век се 
случва през май 1921 г., 

наречена от някои „су-
пербурята на Нюйорк-
ската железница“ зара-
ди въздействието й вър-
ху телеграфните и же-
лезопътните системи на 
Ню Йорк. Имайте пред-
вид, че това се случва 
преди широкото раз-
пространение на елек-
тричеството.

НАЙ-МОЩНИТЕ 
МАГНИТНИ БУРИ 

Без Слънцето живо-
тът на Земята не би бил 
възможен. Но огненият 
център на нашата пла-
нетарна система често 
ни подсеща за непред-
видимия си характер.

На всеки 11 години 
звездата достига мак-
симална активност и 
освобождава чудовищ-
но количество енергия 
- слънчеви изригвания 
и изхвърляне на коро-
нална маса. И макар че 
магнитното поле на Зе-
мята успешно отразя-
ва последствията от по-
добни изригвания, то-
ва не означава, че сме 
в безопасност.

КАНАДСКИ ЕНЕРГИЕН 
СРИВ

Мощната магнитна бу-
ря на 13 март 1989 г. ос-
тавя на тъмно 6 мили-
она души в Канада за-
ради повреда на елек-
трическата система.

ДЕНЯТ НА 
„ПРЕВЗЕМАНЕ НА 

БАСТИЛИЯТА” 
Бурята се случва на 14 

юли 2000 г. Слънчево-
то изригване е толкова 
мощно, че е регистри-
рано от космическите 
апарати „Вояджър-1” и 
„Вояджър-2”, които се 
намирали в перифери-
ята на Слънчевата сис-
тема. Бурята предиз-
виква повреди на око-
лоземните сателити.

МЕГАБУРЯТА НА 
ХЕЛОУИН, 2003 Г.

На 28 октомври 2003 
г. слънчево супер из-
ригване предизвик-
ва мощна магнитна 
буря. Интензивност-
та на слънчевия вятър 
е толкова голяма, че 
поврежда сензора на 
спътник на НАСА. 

СЛЪНЧЕВ ГНЯВ ПРЕДИ 
КОЛЕДА

На 5 декември 2006 
г. учените регистри-
рат мощно слънчево 
изригване и магнитна 
буря. Тя прекъсва сате-
литните връзки и GPS 
сигналите за 10-15 ми-
нути и поврежда спът-
ника GOES-13. Земя-
та има късмет, защото 
най-силните рентгено-
ви излъчвания са мина-
ли встрани от нея.

Краят в следващия брой

Въпросите зададе: 
Ина ДИЛОВА

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
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Продължение от бр. 16
– Г-жо Трифонова, има 

ли някаква законо-
мерност или циклич-
ност в активност та на 
Слънцето и явленията, 
които тя предизвиква 
на Земята? Кога изуча-
ването на магнитоно-
то поле се превръща в 
професия? 

– Наблюдението на 
магнитните бури се 
предшества от наблю-
дение на слънчевата ак-
тивност и откриването 
на 11-годишният Слън-
чев цикъл. 

Активните области на 
Слънцето, отбелязвани 
като Слънчеви петна са 
описани за първи път от 
Галилео Галилей в нача-
лото на XVII век. Слън-
чевият цикъл с продъл-
жителност 11 години е 
открит през 1843 г. от 
немският учен Хайнрих 
Швабе, който след 17 го-
дини наблюдения забе-
лязва периодична про-
мяна в средния брой 
слънчеви петна. Всеки 
цикъл стартира с мал-
ко на брой петна, които 
постепенно се увелича-
ват и в края на периода 
бавно започват да нама-
ляват. По-късно Рудолф 
Волф успява да възста-
нови слънчевите цикли 
обратно до 1745 г., до 
най-ранните наблюде-
ния на Галилей и него-
вите съвременници. 

В момента се намира-
ме в началото на 25-я
слънчев цикъл, кой-
то започна през декем-
ври 2019 г. Прогнозата 
на специално създаде-
ния борд от американ-
ски учени на NOAA и 
NASA за наблюдение на 
Слънцето очаква малко 
на брой петна и слаба 
активност. Това очаква-
не обаче не се оправда-
ва към момента, защото 
регистрираната актив-
ност е доста по-висока 
за началната фаза на ци-
къла. Много вероятно е 
през 2025-2026 г., кога-
то се очаква максимума, 
да станем свидетели на 
доста повече Слънчеви 
петна и доста по-голям 
брой магнитни бури на 
Земята.

– Откога се измер-
ва магнитното поле в 
България?

– Първите геомагнит-
ни измервания на те-

Магнитните бури се отразяват най-често на 
възрастните хора. Регистрирани са случаи на 
нарушено мозъчното оросяване – т.нар. глад 
за кислород, поради резкия спад на концентра-
цията на кислород във въздуха.  За това дали и 
как невидимите природни сили водят до про-
мяна на настроението, умора, главоболие, све-
товъртеж, загуба на равновесие и редица други 
несгоди разговаряме с доц. д-р Петя Трифонова, 
заместник-директор на НИГГГ-БАН.

риторията на България 
са извършени по време 
на руско-турските вой-
ни в края на XVIII и на-
чалото на XIX век (1787 
– 1791 и 1828 – 1832 г.). 
Измервала се е само де-
клинацията D1, която е 
важна за навигацията, 
ориентирането и пре-
цизирането на военни-
те действия. По-късно, 
през 1858 г. д-р К. Крейл, 
директор на Централ-
ната метеорологична 
и магнитна служба във 
Виена, прави измерва-
ния на трите елемента 
D, H и I2.

В началото на 30-те го-
дини на XX в., във връз-
ка със създаването на 
нова топографска кар-
та на България, пред 
Географския инсти-
тут при Министерство-
то на войната възник-
ва нуждата от набавя-
не на геомагнитни дан-
ни за територията на ця-
лата страна. Съществу-
ващите дотогава измер-
вания не задоволявали 
съвременните изисква-
ния за точност. Възло-
жено било на начални-
ка на изчислителното 
отделение на Географ-
ския институт Христо 
Калфин, математик по 
образование, да „проу-
чи въпроса за земния 
магнетизъм – научно 
и приложно”. Доставе-
на е магнитна апарату-
ра от Германия и започ-
ват абсолютни магнит-
ни измервания, които 
се правят сравнително 
бързо и с достатъчна 
точност. Съвсем скоро, 
обаче, възниква необ-
ходимостта от постро-
яване на магнитна ва-
риационна станция в 
България, защото дото-
гава е използвана об-
серватория във Виена. 

На 7 ноември 1937 г. 
се открива геомагнитна 
обсерватория в Панагю-
рище, състояща се от 
четири основни сгради, 
построени според всич-
ки изисквания – без из-
ползване на магнитни 
материали, без резки 
температурни проме-
ни, осигурено електри-
чество, изградени спе-
циални мраморни по-
стаменти за апаратура-
та и т.н. 

И до сега ГМО Панагю-
рище функционира ка-

то покрива световните 
стандарти за качество 
и точност на измерва-
нията. Предава в реал-
но време данни до све-
товните центрове и оп-
ределя локалния К-ин-
декс, който е мярка за 
смутеността на магнит-
ното поле за територия-
та на страната. 

Последната много 
силна магнитна буря 
се случва през перио-
да октомври-ноември 
2003 г. – т. нар. Хелоуин-
ско събитие. Най-мал-
ко седем спътника про-
извеждат електронни 
грешки, три – получават 

нарушения на соларни-
те захранващи системи 
в резултат на повишена-
та радиация, а при един 
има промяна в орбита-
та. Авиационните кому-
никации са нарушени 
след 19-ти октомври в 
продължение на 18 дни. 
Самолетните маршру-
ти на север и на юг от 
35° географска ширина 
са изложени на преко-
мерни експозиции на 
облъчване за пътници-
те и екипажа. Установе-
ни са проблеми при же-
лезопътните сигнализа-
ции в Русия. Докладва-
но е за значително ув-
реждане на трансфор-
матори и електрическа-
та мрежа в Южна Афри-
ка. За сравнение, интен-
зитетът на тази геомаг-
нитна буря е приблизи-
телно 10 пъти по-малък 
от събитието, случило 
се през май 1921 г.

– Трябва ли да ни 
притеснява промяна-
та в гоемагнитната об-
становка и кога?

– Геомагнитното поле 
е неделима част от жи-
вота на хората и въоб-
ще на всички живи съ-
щества на Земята. То е 
важно, ценно и ни па-
зи от постоянния слън-
чев вятър, резултат от 
процесите, протичащи 
на нашата звезда. Ако 
Земята няма собствено 
магнитно поле, форми-
ращо магнитосферния 
щит на планетата ни, 
земната атмосфера ще 
бъде отнесена така, как-
то се е случило на Марс 
преди много години. 

Промените на геомаг-
нитното поле са два ти-
па – бавни (нар. още се-
куларни или вековù) и 
бързи. Бавните са ре-
зултат от генериращи-
те механизми във външ-
ното ядро на Земята, а 
бързите се предизвик-
ват от активността на 
Слънцето.

Проблемите, които 
доказано нееднозачно 
се причиняват от маг-
нитните бури са техни-
чески. Най-уязвими са 
спътниците, електроп-
реносните и комуника-
ционни системи, GPS-те. 
Пораженията в случай 
на екстремно силно съ-
битие могат да бъдат ог-
ромни.

Когато говорим за хо-
рата, доказано същест-
вуват метеочувствител-
ни хора. Смята се, че на 
определени промени 
в околната среда като 
промени на атмосфер-
ното налягане, влаж-

1 деклинацията D – в астрономията една от двете ко-
ординати в екваториалната координатна система. Де-
клинацията е сравнима с географската ширина.
2 D, H и I – (деклинация) D, (хоризонтален интензитет) 
H и (инклинация или наклон на орбитата) I.

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

Край
Въпросите зададе: 

Ина ДИЛОВА

Земното магнитно поле е естественото магнитно 
поле на Земята. То е изключително важно за живо-
та на планетата, защото предпазва повърхността й 
от действието на смъртоносните космични лъчи и 
е следствие на движението на разтопена магма в 
сърцевината на Земята. 

Връзка с геомагнитното поле има и протичането 
на естествени електрични токове в земята, нарече-
ни телурични. Създават се собствени електрични 
полета в скалите в резултат на дифузионни и фил-
трационни процеси, както и под влиянието на ат-
мосферни такива. Телуричните токове имат регио-
нален характер и се характеризират с изключител-
но ниска честота. Срещат се най-често в открити 
скали, мегалити, каменни композиции и пирами-
ди. Повишеният интензитет на магнитното поле в 
такива места е дал основание за легендите, че те 
притежават лечебно действие. В миналото много 
от тях са използвани като светилища. 

Всъщност говорим за огромни, но слаби магни-
ти, които съхраняват и дори генерират собствено 
енергийно поле. То оказва въздействие върху чо-
вешкото тяло, тъй като влияе на желязо в кръвта. 
В епифизата на човека също се намират феромаг-
нитни частици. Тялото започва да произвежда за-
вишени количества невротрансмитери и хормони, 
които на свой ред могат да предизвикват халюци-
нации. В условия, когато се снижава интензивност-
та на геомагнитното поле, хората могат да изпаднат 
в необикновени психически състояния, които в ми-
налото са причислявани към шаманизма.

Древните архитекти умело са управлявали при-

родните закони. Изследване на енергийните поле-
та на Ейвбъри, най-големият каменен кръг в света, 
е установило, че неговите мегалити са предназна-
чени за привличане на земните токове.

През 2005 г. Джон Бърк доказва, че пръстеновид-
ният ров на Ейвбъри прекъсва предаването на те-
луричен ток, събира го и го освобождава на входа 
на долмена. Електромагнитната активност в ком-
плекса се снижава нощно време и се увеличава на 
разсъмване. Бърк открил, че камъните  целенасо-
чено са поставени така, че да насочват електромаг-
нитните токове в определена посока. Това напомня 
на съвременните атомни ускорители на частици.

Според учените долмените са вид бобини или со-
леноиди, в който индукционните токове стават по-
слаби или по-силни в зависимост от околното маг-
нитно поле. Но тези явления възникват само, ако 
в долмена има скали, богати на кварц, като гранит 
например.

Мегалитният комплекс ЕйвбъриМегалитният комплекс Ейвбъри

ността, резките темпе-
ратурни промени и маг-
нитното поле реагират 
хората, които имат ня-
какво заболяване. На-
пример, при повиша-
ване на влажността ре-
агират хората с хронич-
ни проблеми на стави-
те, а при намаляване на 
влажността се задей-
стват проблемите при 
хората с алергии и аст-
ма. На магнитните бури 
реагират предимно хо-
ра със сърдечносъдови 
проблеми, а според ня-
кои лекари и хора с на-
рушения в психичното 
състояние. Според ме-
дици метеочувствител-
ността към определени 
фактори е косвен симп-
том за различни по-се-
риозни здравословни 
проблеми. В този ред 
на мисли, нито проме-
ните на времето, нито 
магнитните бури могат 
да причинят сами по 
себе си здравословни 
проблеми. Това, което 
се наблюдава при хора, 
които вече имат здраво-
словни проблеми е про-
мяна в някои физиоло-
гични показатели като 
кръвно налягане и пулс, 
може да доведе до гла-
воболие, повишена тре-
вожност, безсъние.

– Съществуват ли на-
учни доказателства 
за психични и физио-
логични проблеми 
вследствие на магнит-
ните бури?

– Съществуват научни 
изследвания от послед-
ните години, публикува-
ни в статии и докторски 
дисертации, за връзка-
та между геомагнитни-
те вариации, човешкото 
здраве и биосферата. В 
тях не са открити стро-
ги зависимости меж-
ду периодите на силна 
геомагнитна активност 
и фаталните инциденти 
в резултат на сърдечни 
проблеми, но са пред-

ставени много данни и 
анализирани зависимо-
сти по пол, възраст и т.н. 
Публикуват се напри-
мер резултати от 24-ча-
сови холтер изследва-
ния на здрави добро-
волци в продължение 
на определен брой по-
следователни дни, кои-
то ясно показват, че по 
време на геомагнит-
на буря скоростта на 
слънчевия вятър влияе 
на сърдечната честота, 
което може да се интер-
претира като физиоло-
гична стрес реакция с 
ефект, продължаващ и 
след бурята.

Ние, учените, сме пос-
ветени в разкриването 
тайните на един от най-
мистериозните аспекти 

на планетата ни – маг-
нитното поле. Макар и 
невидими, магнитното 
поле и електрическите 
токове във и около Зе-
мята генерират слож-
ни сили, които оказват 
директно въздействие 
върху ежедневния жи-
вот. Чрез анализиране 
на различните характе-
ристики на наблюдава-
ното поле, се получава 
нов поглед върху мно-
го природни процеси, 
от тези, които се случ-
ват дълбоко в планета-
та до времето в космо-
са, причинено от слън-
чевата активност. 


