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Биографични данни за автора: 

Проф. д-р Наталия Андреева Килифарска е родена на 14 март 1956 година. През 
1980 година завършва висше образование магистър по специалността " физик-
метеоролог " в Софийски университет. Придобива научна и образователна степен 
“доктор” през 1986 година в ИЗМИРАН (Институт Земного Магнетизма, Йоносферы 
и Распространения Радиоволн, СССР) в областта на физиката на високата 
атмосфера и йоносфера. От 1986 година до сега работи в БАН, Геофизичен 
институт и Национален институт по геофизика, геодезия и география. През 
периода 2001-2003 е асоцииран изследовател в Imperial College, London. 

 

Актуалност на дисертационния труд  

Предложеният дисертационен труд е посветен на измененията на климата, 
проявени чрез температурата на въздуха в отделни региони и тяхната връзка с 
космическите лъчи, чиито изменения зависят от геомагнитното поле на Земята. 
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Определянето на климатичните изменения е от особена важност на нашето 
съвремие от гледна точка на процесите и последиците от глобалното затопляне.   

 

Цели и задачи на дисертационния труд 

Формулираните цели в дисертацията ”Механизъм за връзка между 
съвременното магнитно поле и климата на Земята” отговарят напълно на 
заглавието и съдържанието на дисертационния труд. Основните цели са свързани 
с изследване на измененията в климата и геомагнитното поле, откриване на техни 
общи закономерности, физически обоснован механизъм за осъществяването на 
геомагнитен контрол върху климатичните промени и практическа проверка ставяне 
на предлагания механизъм на въздействие. 

Поставените седем задачи за постигане на целите са свързани с определяне на:  

 синхронност в еволюцията на геомагнитното поле и приземната 
температурата на въздуха  за периода 1900-2010;  

 общи пространствено-времеви вариации на галактичните космични лъчи 
(ГКЛ) и геомагнитното поле;  

 връзка между ГКЛ, озона и водната пара във високата тропосфера и ниската 
стратосфера (ВТНС) и нейното влияние върху климата;  

 йонно-молекулярни реакции във ВТНС, инициирани от ГКЛ и влияещи върху 
концентрацията на озон и водна пара в близост до тропопаузата.;  

 нов механизъм за влиянието на озона в ниската стратосфера върху 
температурата на тропопаузата, стабилността на въздушните маси във 
високата тропосфера и количеството водна пара във ВТНС;  

 причинно-следствена верига от връзки между геомагнитното поле, озона и 
водната пара в близост до тропопаузата и приземната температура с 
климатичния модел RegCM.  

Считам че поставените задачи са успешно реализирани и по този начин основната 
цел на дисертационния труд е изпълнена.  

 

Новост на изследването 

Установени са свързани пространствени вариации между геомагнитното поле и 
интензитета на галактичните космически лъчи – с добре обособени области на 
особено силен геомагнитен контрол; представено е теоретично обяснение за 
„фокусирането“ на ГКЛ в определени райони от земната повърхност; изследвани 
са йонно-молекулярните реакции, активирани от космическите лъчи в близост до 
тропопаузата и е открит нов източник за образуването на озон; установена е 
връзка между измененията в плътността на озона, водната пара и приземната 
температура за периода 1900-2010; предложен е нов механизъм за влиянието на 
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озона в близост до тропопаузата върху приземната температура и климата на 
Земята; моделирани са връзки между геомагнитното поле и климата. 

 

Структура на дисертацията 

Дисертационната работа е оформена в 7 глави и съдържа 141 страници. 
Анализите на данните са представени в 52 фигури и 3 таблици. 

В уводната глава са представени накратко аргументи за научните 
изследвания в дисертационния труд. 

Актуалноста на проблема, целите и задачите, новостта на изследването и 
структурата на дисертацията са представени в автореферата.  

В глава 2 е представен обзор на основните външни и вътрешни за 
климатичната система фактори: слънце, галактични космични лъчи, планетарни 
ефекти, литосферна активност, океаните, състава на атмосферата, атмосферните 
моди и въздействието на живите организми.  

В глава 3 са представени факти за съвместното изменение на 
геомагнитното поле и климата забелязани от други автори както и собствени 
резултати. 

Глава четвърта е посветена на влиянието на геомагнитното поле върху 
високо-енергетичните частици бомбардиращи земната атмосфера и е направен 
корелационен анализ на връзката между интензитета на геомагнитното поле и 
галактичните космични лъчи.  

Пета глава е посветена на въздействието на свободните електрони върху 
баланса на озона и водната пара около тропопаузата. 

Глава шеста представя нов механизъм за влиянието на геомагнитното поле 
върху климата. 

В глава 7 са описани изводите, заключенията и претенциите за приноси. 

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията, коректно отразява 
съдържанието и структурата на дисертацията и подчертава най - значимите 
приносни аспекти.  

 

Литературен обзор и научни публикации по темата на дисертацията 

Библиографията обхваща 331 заглавия, от които 33 статии с участието на 
автора представят научните изследвания по темата на дисертацията, които са 
започнали през 2005 година. От тези публикации 17 са използвани за участие в 
конкурса за професор през 2012 година, а 16 – след това. Получените резултати 
са представени в 33 доклада на международни конференции у нас и в чужбина. 
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Оценка на изводите и научните приноси 

Формулирани са седем приноса, които може да се категоризират като 
установяване и доказване на нови факти, създаване на нови модели и 
формулиране на оригинални хипотези. 

1. Изследвани са пространствените нехомогенности на геомагнитния 

контрол върху интензитета на заредените частици проникващи в 

ниската атмосфера; 

Този принос е неправилно формулиран, защото изследването е дейност, а не 

резултат. Фактически, първият принос обобщава резултатите от глава 4, в която са 

определени области с различни корелационни зависимости между геомагнитното 

поле, космическите лъчи и температурата. 

 

2. Представено е теоретически аргументирано обяснение за 

наблюдаваното «фокусиране» на високо-енергетичните заредени 

частици от хетерогенното геомагнитното поле в определени региони 

от земната повърхност; 

Това е важен междинен резултат, който е необходим за търсене на регионалните 

проявления на въздействието на космическите лъчи върху климата. 

 

3. Установени са пространствено-времевите измерения на свързаността 

на галактичните космични лъчи (ГКЛ) с озона и водната пара около 

тропопаузата, приземната температура, както и на 

взаимозависимостите помежду им; 

Определените корелационни връзки между озона и водната пара около 

тропопаузата са едни от основните фактори в модела за влиянието на 

космическите лъчи върху климатичните изменения, чиято енергия е многократно 

по-голяма от сумарната енергия на космическите лъчи. 

 

4. Направена е оценка на ефективността на йонно-молекулярните реакции, 

индуцирани от ГКЛ в ниската стратосфера, и е оценен приносът им за 

образуването на озон в максимума на Регенерер- Пфотсер (т.е. в близост 

до тропопаузата); 

Това е нов подход за определяне на въздействието на космическите лъчи върху 

образуването на озон в атмосферата. Посочените химични реакции представляват 

механизъм с положителна обратна връзка, увеличаваща продукцията на озон. 
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5. Създаден е модел за продукцията на озон в ниската стратосфера от 

вторичните електрони в мах. на Регенерер-Пфотсер; 

Този модел е друг важен елемент от процесите с положителна обратна, които 

увеличават продукцията на озон в атмосферата.  

 

6. Предложен е механизъм за влиянието на ниско-стратосферния озон върху 

приземната температура и респективно върху климата на Земята;  

Това е последният елемент от причинно-следствената връзка между 

геомагнитното поле, космическите лъчи, озона и водната пара около 

тропопаузата, които влияят върху приземната температура. Предложеният модел 

за влиянието на геомагнитното поле върху климата на земята се базира на 

измененията на водната пара в атмосферата, която е с мощен парников ефект. 

Този модел дава обяснение за каскадните процеси при които космическите лъчи, 

чиято сумарна енергия е относително малка, предизвикват климатични ефекти с 

многократно по-голяма енергия. 

 

7. Веригата от причинно-следствени връзки между геомагнитното поле, 

ГКЛ, озона и водната пара около тропопаузата, както и приземната 

температура, са вградени в регионалния климатичен модел RegCM, като 

направените числени експерименти потвърждават валидността на 

предлагания механизъм. 

Предложеният механизъм за връзка между съвременното магнитно поле и 
климата на Земята обяснява наблюдаваните изменения на приземната 
температура във високите ширини чрез измененията на геомагнитното поле и 
неговата модулация на слънчевите и галактичните космически лъчи. 

Значимост на научните резултати в дисертационния труд 

Значимостта на научните резултати в дисертационния труд е обусловена от 
необходимостта за аргументирано обяснение на наблюдаваните климатични 
изменения в последните години и тяхната връзка с известни природни явления 
като слънчеватa активност, слънчевия вятър, слънчевото магнитно поле, 
космическото време (space weather) геомагнитното поле, междупланетното 
магнитно поле и галактичните космически лъчи. Представените научни резултати 
в дисертацията са свързани с измененията на космическите лъчи, модулирани от 
геомагнитното поле. От друга страна вариациите на геомагнитното поле силно 
зависят от измененията на слънчевия вятър. Предложените тук модели ни дават 
също така причинно-следствена връзка слънчев вятър – геомагнитно поле – 
космически лъчи – озон – водни пари – приземна температура – климат. В наше 
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време изследването на влиянието на слънчевия вятър върху геосистемите е 
ограничено главно до определянето на силните геомагнитни бури, докато 
въздействието на слабите вариации на слънчевия вятър върху геосистемите често 
е пренебрегвано. Друго важно проявление на слънчевата активност е изменението 
на слънчевото магнитно поле, наблюдавано чрез асиметрията „север-юг“ на 
слънчевите петна. Слънчевото магнитно поле модулира слънчевия вятър, 
междупланетното магнитно поле и галактичните космически лъчи. По този начин 
слънчевата асиметрия е друг независим слънчев фактор, влияещ върху климата 
на Земята посредством предложения в дисертацията механизъм. Научните 
резултати в този дисертационен труд разширяват възможностите за изследване 
на слънчево земните връзки и влиянието на слънчевия вятър и слънчевата 
асиметрия, изразени чрез времевите редове на числата на Волф, броя и площта 
на слънчевите петна. 

Критични бележки и препоръки по научните резултати 

Представеният модел за влиянието на космическите лъчи върху климата на 
Земята е валидиран за районите на високите ширини, докато за екваториалните 
области предложеният модел се нуждае от допълнителни уточнения, като 
определяне на обособени райони, в които моделът е ефективен. Необходимо е да 
се прецени дали в екваториалните райони са приложими разширени 
многопараметрични модели с използване както на озон, произведен от 
космическите лъчи, така и на водна пара и облачна покривка. В дисертацията 
липсва описание и цитиране на регионалния климатичен модел RegCM, чрез който 
са валидирани резултатите от научните изследвания, но тези критични бележки не 
омаловажават значимостта на научните постижения в дисертацията. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Независимо от направените критични бележки мога да заключа че 
дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България за присъждане на научната степен 
„доктор на науките“. Препоръчвам на почитаемите членове на научното жури да 
присъдят на проф. д-р Наталия Андреева Килифарска научната степен „доктор на 
физическите науки“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна 
специалност 01.04.08 “Физика на океана, атмосферата и околоземното 
пространство”  

София,   31.03.2018    подпис:  
         (проф. дтн Явор Чапанов) 

 


