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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Актуалност на изследването 

През последните няколко десетилетия, се наблюдава огромен интерес към 

изменчивостта на климата. Повечето от учените свързват климатичните промени 

главно с глобалното затопляне. Предполага се, че то се дължи на повишената 

концентрация на парникови газове в атмосферата, които имат антропогенен произход. 

От началото на 21-ви век, обаче, се забелязва значително отслабване на положителната 

тенденция в изменението на приземната температура (IPCC, 2013). Нещо повече, 

палеоклиматичните данни представят доказателства за редуването на периоди на 

затопляне и захлаждане в миналото. Всичко това поставя под съмнение хипотезата, че 

антропогенният фактор е основната причина за глобалното затопляне, което от своя 

страна провокира интереса към възможността други фактори да влияят върху 

изменчивостта на климата. 

Eдно от последните предизвикателства, стоящи пред климатолозите в настоящия 

момент, е регионалният характер на климатичните промени. В основата на този 

наболял въпрос лежи фактът, че нито един от външните въздействащи фактори  не 

може да обясни регионалния характер на климатичните изменения. Затова те често се 

свързват с появата на устойчиви пространствени структури, наричани атмосферни 

моди. Причините за формирането им все още са неясни – особено наличието на 

многогодишни квази-периодичности. Това налага тяхното по-задълбочено изследване. 

Тематиката на изследването е особено актуална не само  поради това, че е във 

фокуса на съвременните климатични изследвания, но също така и поради факта, че има 

непосредствено отношение към качеството на живот и устойчивото развитие на 

човешката цивилизация. Изследването на факторите, формиращи собствените 

осцилации на климатичната система – в частност Северноатлантическата осцилация 

(NAO), определяща климатичните особености на зимите в средиземноморския регион и 

България, както и Ел-Ниньо–Южна осцилация (ENSO)  – имат непосредствено 

практическо значение за дългосрочния метеорологичен прогноз. Предварителното 

оповестяване на суровостта на зимата би улеснило дългосрочното планиране на 

производството на електроенергия, доставките на нефт и газ, на застрахователните 

компании (в случай на очаквани екстремални явления – например, особено ниски 

температури, обилни снеговалежи, наводнения и т.н.), доставките на хранителни 

продукти в трудно достъпни райони и пр. 



5 
 

 

2. Цели и задачи 

В голяма част от климатичните изследвания, климата на Земята (съвременния и 

палео-климата) често се разглежда като еволюция на глобалната климатична система 

във времето. Този подход създава някои непреодолими проблеми в интерпретацията на 

палеоклиматичните данни. Нещо повече, към настоящия момент все по-ясно се 

осъзнава факта, че регионалните изменения на климатичните променливи на различни 

места по света могат да се отличават твърде съществено. В добавка, преобладаващата 

част от климатичните изследвания (и направените в тях заключения) се основават на 

използването на линейни статистически методи, независимо от нелинейния и 

нестационарния характер на климатичните редове. Тези аргументи са достатъчно 

мотивиращи за изследване на измененията на глобалния климат на Земята посредством 

прилагането на нелинейни статистически техники. 

Към настоящия момент собствените флуктуации на климатичната система на 

Земята, които най-често имат регионален характер (известни още като вътрешно-

климатични моди), са смятани за стохастични (т.е. трудно предсказуеми) процеси. 

Нашите досегашни изследвания показват, че дълго-периодичните вариации в NAO и 

ENSO се изменят синхронно с озона в ниската стратосфера. В този контекст, основните 

цели на проведеното 3-годишно изследване включват: 

 Запознаване със статистически методи, подходящи за обработка на 

климатични данни; 

 Изследване на влиянието на различни фактори върху приземната 

температура на Земята, прилагайки нелинейни статистически методи; 

 Изследване на статистическата свързаност между предполагаеми 

въздействащи фактори и климатичните моди NAO и ENSO; 

 Предлагане на механизъм, обясняващ взаимозависимостта между 

въздействащите фактори и климатичните моди; 

 

3. Очаквани резултати 

 Определяне на най-вероятните фактори, оказващи влияние върху вариациите 

на климатичната система, отчитайки нелинейния характер на еволюцията й 

във времето. 
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 Откриване на факторите, определящи дългопериодичните флуктуации във 

фазата и интензивността на климатичните моди NAO и ENSO.   

Получените резултати могат да бъдат използвани за създаването на прогностичен 

инструмент за оценяването на вероятността за поява на неблагоприятни 

метеорологични условия в Средиземноморието и в частност България. Очакванията са, 

че този прогностичен модел ще способства за повишаване надеждността на сезонните и 

вътрешно-сезонните прогнози. 

 

4. Приноси: 

 С помощта на нелинейни статистически методи бе установено, че 

съществува поне една алтернатива на въглеродния диоксид (СО2) като 

основен двигател на съвременното затопляне на климата; 

 Открита е връзка между вековите изменения на озона в ниската стратосфера 

и дългопериодичната изменчивост  на климатичната NAO мода.  

 Установено е наличието на причинно-следствената връзка между озона на 70 

hPa и ENSO климатичната мода, като е показано, че промените в озона 

предшестват съответните промени в приземната атмосферна температура на 

тропичния Индо-Пасифик с около 1г. 

 Резултатите от настоящото изследване потвърждават хипотезата, че 

регионалните особености в изменението на климата се дължат на 

неравномерното пространствено разпределение на озона в ниската 

стратосфера. 

 

5. Публикации по темата на дисертацията: 

 Velichkova, Ts. & Kilifarska, N., 2020,Inter-decadal variations of the ENSO 

climatic mode and lower stratospheric ozone. Comptes rendus de l’Acade'mie 

bulgare des Sciences, Vol 73, No4, pp.539-546, DOI: 

10.7546/CRABS.2020.04.13. 

 Velichkova, Ts., Kilifarska, N., Relations between lower stratospheric O3 and 

ENSO, EAGE Publishing BV, Conference Proceedings, 10th Congress of the 

Balkan Geophysical Society, Sep 2019, Volume 2019, p.1 – 5. 
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 Velichkova, Ts., Kilifarska, N., 2019. Lower stratospheric ozone’s influence on 

the NAO climatic mode, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 

Vol 72, No2, pp.219-225, DOI: 10.7546/CRABS.2019.02.11. 

 Величкова, Ц., Килифарска, Н., O3 as a driver of the North Atlantic Oscillation 

of Earth’s climate, публикувана  на  DVD диск като официален сборник с 

доклади от 9-та Национална конференция по геофизика, София, 30.11.2018 г. 

 

 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Следващото изложение следва структурата на дисертационния труд и запазва 

номерацията на формулите, таблиците и фигурите. 

 

Глава първа е предназначена да запознае читателя с използваните данни и 

методи, на базата, на които са получени резултатите в настоящата дисертация.   

В параграф 1.1 е дадено описание на данните за относителното съдържание на 

озон (О3) на 70 hPa, специфичната влажност на 150 hPa (H2O), приземната температура 

на 2 m над земната повърхност (T2m), въглеродния диоксид (CO2), интензитета на 

галактичните космични лъчи (ГКЛ, GCR),  геомагнитното поле (F), броя на слънчевите 

петна (Ss) и индексите NAO и Nino 3.4. Също така, посочени са и източниците, които ги 

предоставят за свободно ползване.  

В параграф 1.2 е дадена информация за използваните методи  за обработката на 

тези данни и извършения анализ. 

1.2.1 разглежда корелационния анализ, чиято цел е да установи съществуването 

на зависимост между случайната променлива Y и една или няколко други случайни 

променливи X1, X2, . . . , Xn. Взаимозависимостта между анализираните променливи е 

изследвана с помощта на крос-корелационния метод с отместване във времето, където 

крос-ковариционния коефициент с времезакъснение m се изчислява като независимата 

променлива се отмества с m стъпки назад във времето. Поради тази причина 

закъснението в реакцията на зависимата променлива (по отношение на приложеното 

въздействие) много често е дадено като отрицателна величина в картите на 

времезакъснението. 

В 1.2.2 е описан многофакторния регресионен метод. Целта на този метод е 

съставянето на модел,  който да описва изменението на зависимата променливата Y 



8 
 

посредством измененията на две или повече независими променливи. Този метод 

позволява да се оцени както индивидуалното, така и общото влияние на тези фактори. 

Адекватността на модела зависи от  изпълнението на следните  изисквания:  

1. Факторните променливи трябва да са количествено измерими. Ако е 

наложително в модела да се включва качествен факторен показател, трябва да му се 

придаде количествено измерване, т.е. той трябва да се квантифицира;  

2. Избраните факторни променливи трябва да са независими (т.е. да не корелират 

помежду си); 

Включването на фактори с голяма взаимозависимост помежду им може да доведе 

до неустойчивост и ненадеждност на оценките на регресионните коефициенти. Освен 

това в този случай не е възможно да се определи чистото влияние на всеки от 

корелираните фактори, откъдето следва невъзможността за адекватна интерпретация на 

регресионните коефициенти. 

В 1.2.3 е дадена информация за нелинейната регресия, чиято цел е да построи 

модел на предполагаемата зависимост между зависимата и независимата променливи. 

Нелинейните регресионни коефициенти се изчисляват като отношението на описаната 

към неописаната от модела вариабилност на променливата У, т.е. като квадратен корен 

от разликата между пълната вариабилност на зависимата променлива Y и погрешността 

на регресионния модел, нормирана на пълната вариабилност. 

1.2.4 разглежда методът на опорните вектори (Support Vector Machine (SVM)), 

който се използва в теорията на Machine Learning – ML (самообучение на компютърни 

системи). SVM може да бъде използван за решаването на два проблема: (a) 

класификация на обекти с различни характеристики и (б) регресия, т.е. намиране на 

функционалната зависимост на променливата y от група независими променливи хi. В 

дисертацията SVM бе използван за решаването на регресионен проблем.  

 

В Глава втора е извършен общ преглед на факторите, които влияят върху 

изменението на климата на Земята.  Според Междуправителственият панел по 

климатичните промени (IPCC), факторите се делят на: 

 Външни: измененията в магнитното поле и радиационната активност на 

Слънцето; промяна на орбиталните параметри на Земята; изменения в 

интензитета на галактичните космични лъчи; вулканична активност, 

тектонска активност; промени в интензитета на магнитното поле на Земята. 
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 Вътрешни: изменения в атмосферния състав; океанската циркулация; 

криосферата, албедото на планетата; климатичните моди; биосистемите и в 

частност човешката дейност. 

 Описани са  ефектите на всеки един от факторите върху климата и е направен 

коментар върху проблеми, свързани с обяснението на някои от механизмите на 

влияние.   

 

Глава трета е посветена на анализа на времевите вариации на факторите с 

потенциално влияние върху глобалния климат на планетата. Направено е  сравнение 

между резултатите, получени с използването на линеен и нелинеен подход – 

анализирайки възможностите на всеки от тях. 

В параграф 3.1 са показани резултати, които са получени с линейни 

статистически методи. 

Някои климатични фактори реагират със закъснение във времето на приложеното 

въздействие, затова ние решихме да използваме крос-корелационния метод с 

отместване във времето, предоставян от професионалния статистически пакет 

STATISTICA 8. Изследваните независими променливи са сезонните стойности на озона 

(O3) на 70 hPa, усреднени върху месеците декември-март, годишно усреднените 

стойности на въглеродния диоксид (CO2), годишно и пространствено усреднените 

стойности на земно магнитно поле (F) и неговите векови вариации (Fc), годишното 

средно на броят слънчеви петна, както и  изгладения ред с плъзгащ се 11 и 22-годишен 

прозорец, средно-годишните стойности на галактичните космични лъчи (GCR), както и 

изгладения ред с 11- и 22- годишно плъзгащо се осредняване. Зависимата климатична 

променлива е приземната температура на въздуха, измерена на 2 м. над земната 

повърхност през зимата (декември-март). Изчислените корелационни коефициенти, 

заедно с времезакъснението в реакцията на приземната температура, са представени в 

таблица 3.1. 

Анализът на таблицата потвърждава общоприетото схващане, че СО2  има водещ 

принос за глобалното затопляне на Земята.  Ролята на вариациите в годишните 

стойности на слънчевата активност (представена от броят на слънчевите петна) е 

незначителна. Малка е и ролята на неизгладените стойности на GCR. Корелацията на 

приземната температура с изгладените слънчеви петна е значително по-силна, но 

времезакъснението в реакцията на температурата е много голямо и трудно за обяснение 

(освен ако не бъде привлечена на помощ инертността на световния океан. Въпреки това 
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остава открит въпроса за механизма на пренос на слънчевата енергия от средната 

атмосфера (погълната основно от озона) до земната повърхност).  

 

Таблица 3.1 Линейни крос-корелационни коефициенти (r) на зимната глобална 

(пространствено усреднена) приземна температура (T2m) с различни въздействащи 

фактори. Изчислените коефициенти са статистически значими при ниво на 

достоверност 2σ. Числата на втория ред показват времевото закъснение на отклика 

на температурата в години. 

 Зим. 
O3 

2 * 5год. 
изгл. 

зим. O3 

Ср.год 
CO2 

Ср.год. 
F 

Ср.год. 
Fc 

Ср.год. 
SS 

11-год. 
изгл. 

SS 

22-год. 
изгл. 

SS 

Ср.год. 
GCR 

11-год. 
изгл. 

GCR 

22-год. 
изгл. 

GCR 

з
Зим. T2m 

-
-0.5 

-
-0.57 

0
0.85 

 

-
-0.72 

0
0.39 

–
– 

0
0.59 

0
0.57 

-
0.30 

-
-0.48 

-
0.51 

T
Време 

закъсне

ние 

–
-6 

0
0 

–
0 

–
-1 

-
-6 

–
0 

2
-48 

2
-48 

1
-16 

1
-20 

–
-1 

 

За разлика от слънчевата активност, корелацията с дълго-периодичните вариации 

на GCR (с квазипериодичност надхвърляща 22 години) е силна и с отместване във 

времето от една година. Това предполага съществуването на механизъм, чрез който 

GCR могат да влияят на климата. В следващите глави ще покажем, че озонът 

разположен непосредствено над тропопаузата е един потенциален посредник на 

влиянието на GCR (достигащи до тези нива в атмосферата) върху приземната 

атмосфера. Впрочем, Таблица 3.1 показва, че дори и линейните методи за оценка на 

свързаността дават една доста добра корелация между озона на 70 hPa и приземната 

температура. 

 Особено изненадваща, обаче, е ковариацията във времето на пространствено 

усреднените стойности на магнитното поле на Земята и приземната температура, в 

рамките на разглеждания период 1900-2010г.  Независимо от силните пространствени 

вариации и на двете променливи, много високият корелационен коефициент -0.72, 

както и времезакъснението от 1 година, предпоставят съществено влияние на 

измененията на геомагнитното поле върху климата на Земята. 

Следващият парграф 3.2 представя резултати, получени с нелинейни 

статистически методи, чрез използването на регресионен анализ, базиран върху 

нелинейни функционални зависимости. 

Нашата цел е да покажем, че правилното определяне на ролята на въздействащите 

фактори в глобалната изменчивост на климата зависи от познаването на тяхната 

еволюция във времето, както и от функционалната зависимост между въздействащите 

фактори и климатичните изменения. Последното обаче обикновено е неизвестно и 
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затова определянето на най-добрия нелинеен модел e трудна задача, тъй като по-

високият коефициент на регресия не винаги съответства на най-точната функционална 

зависимост между анализираните променливи. Затова, крайната оценка за точността на 

модела се основава на редица критерии за диагностика, предоставяни от стандартните 

статистически пакети. 

Пример за добър статистически модел, е моделът, чиито грешки (т.е. разликите 

между измерените и моделните стойности на зависимата променлива, наричани още 

остатъци или грешки) са нормално разпределени и не корелират помежду си. 

Графичният анализ на наблюдаваните и моделните стойности, както и анализът на 

грешките, са  много добър начин за откриване на отклонения от тези изисквания и 

респективно за точността на модела. 

 Така например, графиката на зависимостта между наблюдаваните и моделните 

стойности, в която всички точки трябва да са групирани около регресионната линия 

ни дава графична илюстрация за точността на модела. Големите флуктуации на 

наблюдаваните около моделните стойности, както и всички нелинейни изкривявания, 

като например разпределението във формата на латинската буква ‘S’, е индикация за 

лошото качество на модела.  

Графиката на съотношението между моделните и нормално разпределените 

грешки  ни дава информация на „нормалността“ на разпределението на грешките. Така 

точките върху тази графика трябва да са близко разположени около регресионната 

линия. Друг критерий за доброто качество на модела е случайното разпределение на 

точките около нулевата линия (без наличието на структурни нееднородности) в 

графиката на зависимостта между моделните стойности и грешките (т.е. разликата 

между наблюдаваните и моделните стойности). 

В допълнение към гореспоменатите критерии за достоверност (на които трябва да 

се подчинява всеки задоволителен статистически модел), сравнението на най-доброто 

(с минимизиране на грешката) графично изображение на данните (посредством крива 

или повърхнина) с графиката на адаптираната функционална зависимост бе използвано 

като допълнителна диагностика за точността на нашите модели. Поради тази причина 

сме ограничили списъка на въздействащите фактори до не повече от два, тъй като сме в 

състояние да визуализираме и сравним до 3D функционални зависимости. 

Като илюстрация на нелинейната техника non-linear estimation анализирахме 

отново посочените в параграф 3.1 климатични фактори, чието въздействие върху 

глобалната (пространствено-усреднена) температура на въздуха на 2м над земната 
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повърхност (T2m) беше моделирано с помощта на нелинейни функционални 

зависимости.  

Ще дадем графичен пример за добър статистически модел, основаващ се на 

гореспоменатите критерии за точност. В дисертационния труд това е направено за 

всеки изследван параметър. 

Избрахме да покажем зависимостта между геомагнитното поле и приземната 

температура, поради изненадващо високата корелация между тях (виж Таблица 3.1). 

Предполагаемата им свързаност моделирахме с нелинейна функция от вида:  

𝑻𝟐𝒎 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∗ 𝑭 + 𝒂𝟐 ∗ (𝑭)𝟐 + 𝒂𝟑 ∗ (𝑭)𝟑                                             (3.3) 

където с F сме означили пространствено усреднения интензитет на геомагнитното поле, 

а коефициентите аi  се уточняват посредством регресионната процедура. Прилагането 

на кубична функция, за симулация на свързаността между двете променливи, води до 

увеличаване на коефициента на регресия до  R= 0,87, което е съществено повишение в 

сравнение с линейния корелационен коефициент (r=-0,72, виж Таблица 3.1). 

Сравнението с нелинейния коефициент на регресия между температурата и 

въглеродния диоксид (R= 0,87) показва, че измененията на геомагнитното поле са 

алтернативно обяснение на наблюдаваното затопляне в глобалната температура (поне в 

рамките на изследвания период (1900-2010 г.)). 

Зависимостта на приземната температура от интензитета на геомагнитното поле е 

представена на Фиг. 3.2.16 (сините точки). Червената линия показва графиката на 

функцията (3.3), интерполиращата, зависимостта между геомагнитното поле и 

температурата. От фигурата се забелязва, че усилването на интензитета на 

геомагнитното поле, води до понижаване на приземната температура – резултат, който 

съответства на заключенията направени на базата на анализа на палеоклиматични и 

палеомагнитни данни (Valet & Meynadier 1993; Worm 1997; Knudsen & Riisager 2009; 

Kitaba et al. 2013).   

За възможностите на подбраната функционална зависимост да моделира 

ковариацията на геомагнитното поле и приземната температура говори не само високия 

коефициент на регресия, но и доброто съответствие между моделните и реално 

измерените стойности (Фиг. 3.2.17). 
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Фиг. 3.2.16 Графика на зависимостта между интензитета на геомагнитното поле 

(F) и приземната температура (пространствено усреднени) в рамките на изследвания 

период. 
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Фиг. 3.2.17 Диаграма на разсейване между прогнозните (използвайки 

функционалната зависимост (3.3)) спрямо наблюдаваните стойности. 

 

Потвърждение за високата точност на модела дава графиката на разпределението 

на остатъците (Фиг. 3.2.18) и  тяхната хистограма  (Фиг. 3.2.19), които потвърждават, че 

грешките между моделните и измерените стойности са нормално разпределени. 
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Фиг. 3.2.18 Нормално разпределение на разликите между реалните и моделните 

стойности на T2m получени с модела T2m=f(F). 
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Фиг. 3.2.19 Хистограма на разпределението на грешките от модела (3.3). 

 

В добавка, грешките на модела (3.3) са случайно разпределени спрямо нулевата 

линия (Фиг. 3.2.20). 
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Фиг. 3.2.20 Диаграма на разсейване на прогнозните стойности спрямо остатъците, 

илюстрираща случайното разпределение на грешките от интерполирането на 

ковариацията между температурата и геомагнитното поле посредством 

функционалната зависимост (3.3). 

 

Autocorrelation Function winter T2m(F)_ Residuals

 Conf. Limit

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0
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  5 +,177 ,0919

  4 +,050 ,0924

  3 +,034 ,0928

  2 +,267 ,0932

  1 +,141 ,0936

Lag Corr. S.E.

0

27,38 ,0258

27,35 ,0174

26,38 ,0151

24,18 ,0192

22,83 ,0187

21,79 ,0162

19,57 ,0208

16,20 ,0397

15,44 ,0308

15,24 ,0185

14,60 ,0122

10,89 ,0278

10,60 ,0141

10,47 ,0053

 2,27 ,1321

  Q p

 
Фиг. 3.2.21 Автокорелация на остатъците на модела T2m=f(F). 

 

Диагностиката на автокоррелационната функция (Фиг. 3.2.21) показва, че 

грешките, допуснати при моделирането на функционалната зависимост между 

геомагнитното поле и температурата, не корелират помежду си, т.е. са случайно 

разпределени. Изпълнението на това условие гарантира, че използването на 
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функционалната зависимост (3.3) достатъчно добре описва свързаността между 

геомагнитното поле и температурата и може да бъде използвана като прогностична 

функция. 

Обобщение на получените нелинейни регресионни коефициенти, е представено в 

таблица 3.2. В най-долния ред на таблицата е представено процентното съотношение на 

изменчивостта на приземната температура описвано от различните нелинейни модели. 

Сравнението на приноса на разглежданите фактори в изменчивостта на приземната 

температура показва, че вариациите с времето на пространствено усредненото 

геомагнитно поле е равностойна алтернатива на увеличението на антропогенните 

газове в следствие от развитието на човешката цивилизация – поне за разглеждания 

период 1900-2010 г. Другите два фактора с потенциално голям принос в съвременното 

затопляне на климата са дългопериодичните стойности на галактическите космически 

лъчи (GCR) и озона на 70hPa. 

 

Таблица 3.2 Нелинейни регресионни коефициенти (R) на зимната глобална 

(пространствено усреднена) приземна температура (T2m) с различни въздействащи 

фактори. 
 

 

O3 + 2 * 

5год. изгл. 

зим. O3 

Ср.год 

CO2 
Ср.год. F 

11-год. + 

22-год.  

изгл. SS 

11-год. + 

22-год.  

изгл. 

GCR 

R 0.66 0.87 0.87 0.34 0.64 

R2 44% 76% 76% 12% 41% 

 

Направените експерименти с линейни и нелинейни статистически методи имат за 

цел да илюстрират  преимуществата и недостатъците на различните статистически 

подходи при анализа на климатичните редове. Трябва да отбележим, че нелинейните 

методи в определени случаи позволяват по-точно описание на функционалните 

зависимости между зависимите и независимите променливи. Приложението им, обаче, 

има по-скоро познавателен характер (отколкото прогноз на предстоящите промени на 

климата) поради нестационарността както на климатичните променливи, така и на 

въздействащите фактори. 

 

Глава четвърта от настоящия дисертационен труд дава кратък преглед на едни 

от най-известните вътрешноатмосферни климатични моди. В обзора са включени 

Северноатлантическа осцилация (NAO), Ел Ниньо - Южна осцилация (ENSO), 
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Арктическата осцилация (АО), Антарктическа осцилация (ААО), Северна 

Тихоокеанска осцилация (NPO), Атлантическа многогодишна осцилация (АМО), 

Тихоокеанска многогодишна осцилация (PDO).   

Целта на тази глава е да запознае читателя с тях и да предостави информация за 

характеристиките на всяка една от споменатите осцилации. Разгледани са 

климатичните промени, които се свързват с влиянието на модите върху регионите им 

на действие.    

В Глава 5 са изложени резултатите от направения анализ на свързаността на 

нискостратосферния озон и климатичните моди NAO и ENSO.  

В параграф 5.1 е извършен анализ на пространствената структура на измененията 

в приземната температурата, свързани с NAO, тъй като тези изменения оказват 

значително влияние върху широк спектър от човешки дейности, както и върху 

морските, сладководните и сухоземни екосистеми. Използван е нелинейният подход 

Support Vector Machine (SVM) и по-конкретно изследването на нелинейната регресия 

между анализираните променливи. Резултатите са представени на Фиг. 5.1.3. 

Сравнението на зимните и летните регресионни коефициенти потвърждава добре 

известния факт, че влиянието на NAO  върху приземната температура е по-силно през 

зимата. Левият панел на Фиг. 5.1.3 показва съществуването на три отчетливи 

максимума на средни и високи ширини: първият между североизточна Канада и 

Гренландия, вторият  между Северна Европа и Скандинавия и третият – над 

Североизточна Азия. На субтропични ширини се наблюдават още един добре изразен 

максимум над Северна Африка и втори по-слаб – над Южния Атлантик. 

 

 
Фиг. 5.1.3 Степен на свързаност между климатичната мода NAO и приземната 

температура през зимата (ляв панел) и през лятото (десен панел). 

-150 -100 -50 0 50 100 150

-50

0

50

L
 a

 t
 i
 t

 u
 d

 e

SVM: Dec-Mar T2m&NAO regress.

 Longitude [deg]

-150 -100 -50 0 50 100 150

-50

0

50

L
 a

 t
 i
 t

 u
 d

 e

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

SVM: Jun-Sep T2m&NAO regress.

 Longitude [deg]

SVM regression coeff.



18 
 

Прараграф 5.2 акцентира на свързаността между нискостратосферния озон и 

NAO осцилацията. Анализът на еволюцията на зимния NAO индекс за периода 1900–

2012 г., показа наличието на три периода с редуващи се положителни и отрицателни 

стойности. В периода 1900–1929 г. NAO се намира предимно в положителната си фаза. 

Между 1930–1982 г. и особено в периода 1950-1980, преобладаваща е отрицателната 

фаза, а в следващия период 1983–2002 г. доминираща е отново положителната фаза на 

NAO. 

Много автори са установили повишената чувствителност на климата към 

вариациите на озона в ниската стратосфера (Wang et al., 1993; Hansen et al., 1997; Forster 

& Shine, 1997; Stuber et al., 2001; Aghedo et al., 2011). Статистическите и моделните 

изследвания на свързаността между приземната температура и озона непосредствено 

над тропопаузата (Kilifarska, 2012а; 2012b; 2015; Kilifarska et al, 2018) показват 

нехомогенното й разпределение върху земната повърхност. Това ни мотивира да 

проверим съществува ли дългопериодична вариация в пространственото разпределение 

на озона, подобна на тази в NAO индекса. За целта направихме карти на 

пространственото разпределение на озона на 70 hPa за всеки един от трите периода, 

характерни за вековата еволюция на NAO. От тях установихме, че през първия период 

1900–1929 г. имаме ръст в количеството на озона на високи ширини, докато на средни 

ширини се наблюдава спад. През втория период (1930–1982 г.) наблюдаваме обратната 

картина – озона в полярната стратосфера е силно редуциран, докато на средни ширини 

отрицателните аномалии, наблюдавани в първия отрязък от време, са заменени с 

нулеви или незначително положителни аномалии. В периода 1985-1999г. се забелязва 

усилване на положителните аномалии на средни и високи ширини, което наподобява 

преход към състоянието  наблюдавано през първия период. 

Тази цикличност в пространственото разпределение на озона в ниската 

стратосфера  ни дава основание да предположим съществуването на връзка с 

дългопериодичните изменения на NAO индекса. Допълнителна подкрепа на това 

предположение дава сравнението на времевите редове на озона и NAO индекса в две 

точки с приблизителните координати на Исландия (70°с.ш; 30°з.д.) и Азорските 

острови (30°с.ш.; 30°з.д.), за периода 1900-2010г.  Фиг. 5.2.3 показва, че озона и NAO се 

изменят синхронно с времето както на полярни, така и на средни ширини. В Исландия, 

обаче синхронизацията е синфазна, докато над Азорските острови - в противофаза. 
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Фиг. 5.2.3 11-точково изглаждане на зимния индекс NAO (червената крива с 

квадратчета) и O3 на 70 hPa (синята крива с точки) са сравнени за Исландия (A) и 

Азорите (B) за периода 1900-2010г. Забележително е синфазното им изменение във 

времето на високи ширини и противофазната им вариация на ниски ширини. 

 

Количествена оценка на евентуалната свързаност между две променливи може да 

ни даде статистическия метод крос-корелационен анализ. Избрахме неговият вариант с 

отместване назад във времето на независимата променлива. За статистическия анализ 

сме използвали нормираните сезонни стойности на NAO индекса, усреднени съответно 

за зимните (декември, януари, февруари, март) и летните (юни, юли, август, септември) 

месеци, т.е. (NAO(yr) − mean NAO)/mean NAO, където с mean NAO сме означили 

средната стойност на всеки сезонен ред). Времевите серии на NAO  и озона са 

изгладени чрез усреднение по 11 точки. И тъй като озона и NAO могат да си влияят 

взаимно, оценихме последователно влиянието на NAO индекса върху озона и обратно – 

влиянието на O3 върху NAO индекса. 
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Следвайки препоръките на Kenny (1979), корелационните коефициенти 

(изчислени във всяка точка от изследваната мрежа със стъпка 10° по ширина и 

дължина) бяха умножени с автокорелационната функция на независимата променлива, 

което намалява теглото на корелациите с голямо отместване във времето. Физическата 

причина за това се основава на факта, че паметта на климатичната система за 

упражненото въздействие отслабва с времето, което означава, че високите 

корелационни коефициенти с голямо закъснение имат в по-малка или в по-голяма 

степен случаен характер.  

На базата на статистически значимите корелационни коефициенти (на ниво 2σ) 

построихме корелационни карти, които са представени на Фиг. 5.2.4. Отрицателната 

корелация е илюстрирана със син цвят, а положителната с оранжев. Левият панел на 

Фиг. 5.2.4 илюстрира силата на корелацията между NAO и озона, където NAO индексът 

е независимата променлива. Десният панел показва обратният случай – плътността на 

озона като фактор влияещ върху изменчивостта на NAO. Ковариациите, където 

източникът на влияние е неразделим (т.е. корелациите с нулево закъснение), са 

представени с контурни линии и в двата панела. Левият панел на Фиг. 5.2.4 илюстрира 

наличието на силна взаимосвързаност между NAO и озона в района на североизточна 

Канада и Гренландия, но причината и следствието тук са неразделими, поради липсата 

на времезадръжка в реакцията на двете променливи. Добре изразеният Сибирски 

корелационен максимум илюстрира синфазно влияние на NAO върху озона, с 

времезадръжка от около 4 години. Други два силно изразени центъра на влияние на 

NAO върху озона се наблюдават в тропичната част Северния Атлантик както и в 

района на Мексико – източната част на екваториалния Пасифик. Времезадръжката в 

реакцията на озона в тези региони е от порядъка на 4-7 години (виж долния ляв панел 

на Фиг. 5.2.4).   

Десният панел на Фиг. 5.2.4 илюстрира влиянието на озона върху климатичната 

мода NAO. Ясно се откроява въздействието на озона върху полярния център на 

действие на NAO (т.е над южна Гренландия–Исландия). NAO индекса следва 

измененията в озона със закъснение от една година.  В района на Азорските острови се 

очертава силна свързаност между NAO и озона, но водещият фактор не може да бъде 

определен. Южно от Азорските острови, обаче, се наблюдава добре изразен център на 

влияние на озона върху NAO като времезакъснението на NAO индекса е от порядъка на 

една до четири години (виж долния десен панел на Фиг. 5.2.4). Въздействието на О3 

върху климатичната мода (с отместване и без отместване във времето) е дори още по-
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силно над бреговете на Северна Америка в Тихоокеанските й части, а също така в 

района на тропическия Пасифик (Фиг. 5.2.4 горен, десен панел). Откликът на NAO на 

вариациите в плътността на озона на 70 hPa е от порядъка на една година (Фиг. 5.2.4 

долен, десен панел). 

 

 
Фиг. 5.2.4 Корелационни карти на свързаността между озона на 70hPa и NAO 

индекса през зимата, изчислени за периода 1900-2010г. В горния ляв панел водещият 

фактор е NAO индекса, а в горния десен панел независимата променлива е озонът. 

Корелацията между NAO и O3 с нулево отместване във времето е изобразена с червен 

контур (положителна) и пунктираната синя линия (отрицателна корелация). 

Времезакъснението в реакцията на озона по отношение на въздействието на NAO е 

показано на долния ляв панел, а на долния десен панел – времезакъснението в 

реакцията на NAO на въздействието от страна на О3. 

 

Резултатите от анализа на свързаността между летните стойности на NAO  и 

озона на 70 hPa показват по-слабата свързаност между двете променливи през летния 

сезон. Все пак може да се отбележи, че влиянието на NAO върху озона е съсредоточено 

най-вече в северните части на Атлантическия океан, Европа и Азия и е с обърнат знак, 

т.е. положителните стойности на NAO са свързани с отрицателни аномалии в 

плътността на озона. Обратно, влиянието на озона върху NAO се запазва относително 

силно по западното крайбрежие на Северна Америка, но за разлика от зимния сезон 

връзката е синфазна. Влиянието върху Атлантическите центрове на действие на NAO 
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(Исландия и Азорските острови) е силно отслабено и с обърнат знак. Забелязва се и 

слабо влияние на озона върху NAO в района на субтропичното струйно течение над 

Евразия. Анализът на времезакъснението в реакцията на озона по отношение на 

вариациите в NAO както и обратно е от порядъка на 1-7 години. 

 

Тези резултати пораждат някои въпроси:  

1. Кои са факторите, които влияят върху времевите и пространствените изменения 

на нискостратосферния О3? 

2. Какъв е механизмът на озоново въздействие върху приземната температура? 

 

В параграф 5.3 е даден отговор на поставените по-горе въпроси като е предложен 

механизъм на влияние на озона върху приземната температура. 

По отношение на първият въпрос, отдавна се смята, че глобалната стратосферна 

циркулация, известна още като Брю-Добсън циркулация, е главният фактор определящ 

концентрацията на нискостратосферния озон (Randel et al., 2002; Konopka et al., 2010; 

Weber et al., 2011; Zhang et al., 2017 и др.). Циркулацията обаче не може да обясни 

пространствената нееднородност в разпределението на озона в двете полукълба на 

Земята, а също така и значителното намаление на О3 в полярните региони в средата на 

20-ти век.  От друга страна, числените експерименти с различни климатични модели 

(Grewe, 2006) показват, че само ~ 30% от изменчивостта на озона в ниската 

стратосфера, на средни и високи ширини, се дължи на пренос от тропиците, където 

става фотохимично образуване на озон във високата стратосфера. 

Още по-новите изследвания (Kilifarska, 2013), показват, че галактичните 

космически лъчи, проникващи в ниската стратосфера (Velinov & Mateev, 1990; Tassev et 

al., 2003; Eroshenko, 2010) са в състояние – при определени условия (т.е. високо 

съдържание на ниско-енергетични електрони и суха атмосфера) – да образуват озон. 

Нещо повече, анализът на пространственото разпределение на йонизацията в близост 

до тропопаузата (известна още като максимум на Регенер – Пфотсер), която е резултат 

от взаимодействието на галактичните космични лъчи (GCR) с атмосферата показва, че 

тя е неравномерно разпределена в пространството – ефект свързан с геомагнитно 

фокусиране на GCR в специфични региони на планетата (Kilifarska et al., 2015; 

Kilifarska & Bojilova, 2019). Това предполага, че ефектът на GCR върху озона в ниската 

стратосфера има добре изразен регионален характер. 
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За да изследваме пространственото разпределение на свързаността между GCR и 

О3 на 70 hPa приложихме техниката крос-корелационен анализ с отместване във 

времето, която е в състояние да даде количествена оценка на свързаността между 

изследваните променливи. От корелационната карта (построена на базата на 

статистически значимите корелационни коефициенти, изчислени в мрежа със стъпка 

10° по ширина и дължина), се вижда, че степента на свързаност между GCR и озона е 

неравномерно разпределена в пространството (Фиг. 5.3.2). Така например, на високи 

ширини се наблюдава синхронизирана изменчивост, с високи положителни 

корелационни коефициенти, без задръжка във времето (сравни левия и десния панел на 

Фиг. 5.3.2). Това предполага непосредствено влияние на GCR върху озона (тъй като 

обратното влияние – от страна на озона върху космическата радиация, достигаща до 

земната повърхност, може да бъде оценено само при анализа на показанията от мрежа 

от неутронни монитори). На средни ширини ковариацията между GCR и озона на 70 

hPa е в противофаза, с по-слаби корелационни коефициенти и то само в определени 

дължинни сектори (Фиг. 5.3.2). При това в района на Азорските острови, Западна 

Канада и Алеутските острови О3 реагира без или с минимално забавяне във времето. 

 

 
Фиг. 5.3.2  (ляво) Стереографска проекция на корелационна карта на свързаността 

между галактическите космически лъчи (GCR) и озона на 70 hPa – непрекъснатите 

линии означават положителна, а пунктираните – отрицателна корелация. За сравнение е 

показана климатичната карта на плътността на озона за периода 1900-2010г (цветната 

щриховка). (дясно) Времезадръжката в реакцията на озона на въздействието на GCR. 

 

Анализът на Фиг. 5.3.2 ни дава основание да заключим, че дълго-периодичните 

вариации на озона в ниската стратосфера са повлияни силно от вековите вариации на 

GCR. Освен това, Фиг. 5.2.3 и 5.2.4 показват, че вариациите на озона са съпътствани от 
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изменения в атмосферния индекс NAO. Така например, продължителното намаление на 

интензитета на GCR и плътността на О3 на високи ширини (до към средата на 80-те 

години) води до постепенното понижение на NAO индекса, така че между 1930 и 1982 

той става отрицателен (виж Фиг. 5.2.3). В средата на 80-те години се наблюдава 

обръщане на тренда на GCR, след което и озона, и NAO започват да нарастват. Тази 

синхронизация във времевите изменения поражда естествения въпрос за механизма на 

влияние на О3 върху приземните температурата и налягане.  

Един възможен механизъм, съгласно изследванията на Кilifarska (2012а; 2012b; 

2015) е свързан с влиянието на озона върху температурата на тропопаузата и 

респективно върху стабилността на въздушните маси във високата тропосфера. Така 

например, охлаждането на тропопаузата води до дестабилизация на въздушните маси 

(Young, 2003;  North & Eruhimova, 2009) и износ на водна пара във височина. 

Увеличената влажност усилва парниковия ефект, тъй като 90% от него се дължи на 

водната пара във високата тропосфера (Inamdar et al., 2004). Следователно, 

изчерпването на озона в близост до тропопаузата е съпроводено със затоплянето на 

приземния въздух, докато повишаването на количеството О3 води до охлаждане на 

земната повърхност (Kilifarska et al., 2018; 2020a). Следователно, хипотезата е, че 

неравномерното пространствено разпределение на озона (непосредствено над 

тропопаузата) и влиянието му върху влажноадиабатния температурен градиент 

(респективно върху количеството на водната пара във високата тропосфера) се 

проектира върху приземната температура, благодарение на огромния принос на водната 

пара в радиационния баланс на планетата. 

Според тази хипотеза, ръстът на плътността на О3 над Гренландия и Исландия би 

следвало да доведе до понижение на приземната температура и спад на налягането (в 

съответствие със закона за идеалния газ: p = ρ·R·T, където p е налягането, ρ е 

плътността на въздушната маса, R = 8.3144598 J·mol−1·K−1 е атмосферната газова 

константа, а Т - температурата). Следователно, увеличението на количеството О3 над 

Гренландия и Исландия е последвано от намаление на приземното налягане, което 

според  дефиницията на Jones’s et al. (1997) за NAO, отговаря на положителната фаза на 

осцилацията. Обратно, изчерпването на полярния озон стимулира регионалното 

затопляне на приземния въздух и повишаването на налягането при земята, което е 

последвано съответно от отрицателната фаза на NAO индекса – ситуацията, 

наблюдавана в средата на 20-ти век (Фиг. 5.2.1 и 5.2.2).   
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По същия начин, спадът на О3 над Азорите е придружен от затопляне на 

приземния въздух и повишение на налягането, което съответства на положителната 

фаза на NAO. Обратно, увеличението на плътността на озона в екстра-тропиците ще 

охлади земната повърхност, подготвяйки условията за появата на отрицателната NAO 

фаза. 

В заключение, статистическите оценки на въздействието на нискостратосферния 

озон върху климатичната мода  NAO показват, че регионалната изменчивост на 

климата в Северния Атлантик (понастоящем приписвана на вътрешната климатична 

мода NAO) всъщност е обусловена от време-пространствените изменения на 

нискостратосферния озон. Вековите изменения на О3 ние обясняваме с вариации в 

потока галактически космичeски лъчи и нееднородностите в тяхното пространствено 

разпределение, които влияят върху плътността и разпределението на озона в ниската 

стратосфера (Tassev et al., 1997; Kilifarska, 2015).  

В следващия параграф 5.4 е анализирана свързаносттта между 

нискостратосферния озон и Южната мода ENSO. Изложени са някои от 

съществуващите до днес хипотези за наблюдаваната нерегулярност на значителни 

вариации в силата на проявление на различните фази на осцилацията.  

Отчитайки, че пространствените нееднородности в разпределението на озона в 

ниската стратосфера са в състояние да влияят регионално върху приземната 

температура, ние решихме да изследваме свързаността между нискостратосферния озон 

и пространствено-времевите изменения на ENSO. Това решение беше мотивирано и от 

факта, че редица автори съобщават за наличието на нелинейна връзка между 

Северноатлантическата осцилация и Ел Ниньо-Южната осцилация (Rodríguez-Fonseca 

et al., 2016; Zhang et al., 2018). 

Нашето първоначално предположение е, че регионалните многогодишни 

вариации на озона в близост до тропопаузата могат да влияят на температурата и 

влажността във високата тропосфера и ниската стратосфера (ВТНС). Тези промени се 

проектират върху температурата на океанската повърхност, поради доминантния 

принос на водните пари в областта на ВТНС в атмосферния парников ефект.  За 

проверка на тази хипотеза и оценка на свързаността между озона в ниската стратосфера 

и индекса Nino 3.4 бе използван нелинейният метод Support Vector Machine (SVM), 

който е един от инструментите на широко известният подход Machine learning. 

 



26 
 

 
Фиг. 5.4.2 Корелационни карти на индекса Nino 3.4 и озона на 70 hPa, изчислени 

за декември-април, за периода 1900-2010, използвайки метода Support Vector Machine. 

Горе вляво е показано влиянието на Nino 3.4 върху О3; вдясно – въздействието  O3 

върху ENSO; долу вляво е илюстрирана разликата между влиянието на Nino 3.4 

индекса върху О3 и озоновия ефект върху тропичната приземна температурата. 

 

Анализирани са озона на 70 hPa (във всяка точка на пространствената мрежа с 

резолюция 10° по ширина и дължина) и глобалния Nino 3.4 индекс. Средните зимни 

стойности на двете променливи са изчислени за периода декември-април. Така 

получените сезонни редове не бяха подложени на изглаждане. Тъй като анализираните 

променливи могат да си влияят взаимно, бяха анализирани две хипотези: (1) влияние на 

ENSO върху плътността на О3 на 70 hPa (в следствие на промени в динамиката на 

атмосферата) и (2) въздействие на озона върху изменчивостта на ENSO. Регресионните 

коефициенти, изчислени за периода 1900-2010 във всяка точка от мрежата, се използват 

за създаване на регресионни карти, илюстриращи взаимозависимостта на озона и 

индекса Nino 3.4 (т.е. тропичната приземна температура в региона 170° з.д ÷120° з.д.). 

Резултатите са представени на Фиг. 5.4.2, където левият панел илюстрира влиянието на 

Nino 3.4 върху О3, докато десният панел показва въздействието на озона върху 

приземната температура в посочения район. 

SVM analysis of ENSO&O3(70 hPa) corr.
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Анализът на Фиг. 5.4.2 показва, обаче, че метода SVM не позволява 

установяването на причинно-следствена зависимост между Nino 3.4 и тропичния озон 

на 70 hPa. От друга страна, методът показва наличието на дистанционното влияние от 

страна на субтропичния озон в Южното полукълбо върху ENSO индекса в месеците 

декември-април (виж областите  оцветени в синьо на долния панел във Фиг. 5.4.2), но 

коефициентите са корелация са доста ниски. Трябва да отбележим, че методът SVM не 

отчита възможното забавяне в реакцията на зависимата променлива по отношение на 

вариациите в интензивността на въздействащия фактор. Възможност за отчитане на 

фактора времезакъснение ни дава методът на крос-корелация с отместване във времето. 

Недостатък на този метод е, че той е предназначен за откриването на линейна 

свързаност между изследваните променливи. Извършеният анализ на възможността на 

SVM метода за разкриване и моделиране на връзката между Nino 3.4 и тропичния озон 

на 70 hPa разкрива, че свързаността между ENSO и О3 е почти линейна. Това ни дава 

основание да допуснем, че крос-корелационният метод може да бъде използван за 

анализ на причинно-следствените връзки между ENSO  и озона на 70 hPa.  

За да се елиминират късопериодичните колебания на озона (инициирани от 

вътрешната изменчивост на климатичната система), както и поради факта, че средната 

периодичност на ENSO е около 5 години, преди прилагането на корелационния метод, 

анализираните данни бяха предварително изгладени с 5-точков плъзгащ се прозорец. 

Анализирахме два сезона – зимен (декември, януари, февруари, март и април) и летен 

(май, юни, юли, август и септември). Отново бяха проучени двете възможности – т.е. 

въздействие на ENSO върху озона в близост до тропопаузата и обратно – влияние на 

озона върху ENSO модата във вариациите на приземната температура. Изчислените 

коефициенти на корелация (за периода 1900-2010) бяха умножени с теглови 

коефициенти, съответстващи на автокорелационната функция на въздействащия 

фактор, изчислена за отместване във времето, съответстващо на времезадръжката на 

зависимата променлива. Тази процедура позволява да бъдат сравнени силата на 

свързаност между анализираните променливи при различни времезакъснения в 

реакцията на зависимата променлива. Тъй като автокорелационната функция намалява 

с увеличаването на отместването във времето, въвеждането й като теглови коефициент 

води до намаляването на коефициентите на корелация с голямо времезакъснение. 

Основният аргумент при използването на този подход е, че вероятността за причинно-

следствена синхронизация в изменчивостта на изследваните променливи отслабва с 
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отдалечаването на отговора на зависимата променлива от момента на въздействие от 

страна на независимата променлива (Kenny, 1979). 

 
Фиг. 5.4.4 Корелационни карти на индекса Nino 3.4  и нискостратосферния озон 

през декември-април (цветната защриховка), изчислени, за периода 1900-2010. Горният 

ляв панел илюстрира корелацията, когато ENSO модата е независима променлива 

(водещият фактор). Горният десен панел показва силата на локалното и дистанционно 

влияние на O3 върху тропичната приземна температура. Долните карти илюстрират 

времезадръжката в отговора на зависимата променлива в години. 

 

Резултатите за зимния сезон (декември-април, когато изменчивостта на ENSO е 

най-силна) са представени на Фиг. 5.4.4 – левият панел  илюстрира влиянието на Nino 

3.4 върху дългопериодичната изменчивост на нискостратосферния озон, а десният 

панел представя обратното – т.е. влиянието на озона  върху приземната температурата в 

района на Индо-Пасифика. Лесно се забелязва, че отпечатъкът на озона върху 

еволюцията на индекса Nino 3.4 е доста силен, особено в региона, в който този индекс е 

дефиниран (т.е. в централната и източната част на тропичния Тихи океан). 

Въздействието на О3 върху приземната температурата на Индонезия е също много 

силно. Синхронизираната изменчивост между озона на 70 hPa (които ние свързваме с 

различни йонно-молекулни реакции, активирани от нискоенергитичните електрони в 

максимума на Регенер-Пфотсер; Kilifarska, 2015; 2017) и ENSО е индикация за 
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наличието на причинно-следствена връзка между двете променливи. Измененията на 

приземната температура в тропичния Индо-Пасифик следват измененията на озона със 

забавяне от порядъка на една година (долния десен панел на Фиг. 5.4.4). 

Анализът на обратното влияние (т.е. на ENSО върху озона) показва, че през 

периода декември-април то е силно редуцирано (виж левия горен панел на Фиг. 5.4.4). 

Този резултат се дължи на голямото времезакъснение в реакцията на Nino 3.4 на 

измененията в плътността на озона на 70 hPa (виж долният ляв панел на Фиг. 5.4.4). 

Изследвани са ковариациите на О3 и ENSO по време на летния сезон (май-

септември), които показват отслабване на тяхната свързаност, с леко доминираща роля 

на ENSO. В сравнение със зимния сезон, областите с по-силна свързаност са леко 

отместени на север, а времезакъснението в реакцията на зависимата променлива  е 

значително увеличена. 

Статистическите данни за съществуващо локално и дистанционно влияние на 

нискостратосферния О3 върху атмосферната ENSO мода, в периода декември-април,  

повдигат въпроса за механизма на влияние на озона върху дългопериодичните 

вариации в цикъла на ENSO.  

В параграф 5.5 е описан механизъм на въздействие на О3 върху 

дългопериодичните флуктуации в цикъла на ENSO, който е еквивалентен с този, 

предложен за наблюдаваните дългопериодични изменения на NAO модата. За проверка 

на хипотезата е даден пример за връзката между озона и водната пара на 150 hPa, 

изчислена за декември-април, през периода 1900-2010 г. Резултатите разкриват, че 

влиянието на озона върху водната пара е най-силно над Югоизточна Азия и Карибския 

басейн. Сравнението с пространственото разпределение на зависимостта на ENSO от 

озона (десния панел от Фиг. 5.4.4)  показва, че в посочените райони тя е доста добре 

проявена. Следователно, статистическият анализ на данните потвърждава нашата 

хипотеза за проектирането на вариациите в нискостратосферния озон върху: (1) 

влажността около тропопаузата и (2) приземната температура – посредством 

модулацията на парниковия ефект. Численото моделиране с модела RegCM показва 

също, че вариациите в плътността на озона непосредствено над тропопаузата са 

съпроводени с промени в количеството на водната пара във високата тропосфера, а 

също така с вариации на приземната температура.  (Kilifarska et al., 2018). 

 

 

 



30 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

През последните две десетилетия става ясно, че измененията в климата са с 

различна амплитуда и дори с различен знак в различните региони на планетата. Този 

факт предизвика взрив от опити да се обясни тази особеност на климатичните промени, 

но преобладаващата част от обясненията се свеждат до влиянието на регионалните 

климатични моди, които внасят нерегулярност в нашите представи за глобалното 

затопляне. За жалост този тип обяснения не ни помагат да разберем физическата 

природа на този феномен, тъй като самите климатични моди вероятно са продукт на 

регионалната специфика на климатичните промени. Това налага изследването на 

реалните фактори допринасящи за нехомогенното изменение на климата на Земята. 

Една от целите на настоящата дисертация бе да сравни степента на свързаност 

между приземната температура и предполагаемите движещи фактори, оценена с 

помощта на линейни и нелинейни статистически методи. Сравнението показа, че 

пренебрегването на нелинейния характер на климатичния ред и на въздействащите 

фактори води до надценяване приноса на тези от факторите, които в разглеждания 

период се изменят квази-линейно с времето. Такъв, например, е въглеродният диоксид 

(СО2) – считан за основен двигател на съвременното затопляне на климата. 

Нелинейният статистически анализ показа, че времевите изменения на геомагнитното 

поле са в състояние да „обяснят“ същия процент от изменчивостта на приземната 

температура за изследваните 110 години, както и СО2 – а именно 76%. Съществуват и 

други потенциални претенденти за значителен принос в климатичните промени. Такива 

са дългопериодичните флуктуации в потока на галактическите космични лъчи 

(обясняващи 41%) и озона в ниската стратосфера – 44% от вариабилността на климата 

на 20-ти век. 

Друг важен проблем, върху който бе фокусирано настоящото изследване, е 

намирането на отговор на въпроса – коя е причината за дългопериодичните вариации 

на двете климатични моди – NAO (North Atlantic Оscillation) и ENSO (El Nino Southern 

Oscillation). Статистическият анализ на пространствено–времевите  изменения на озона 

в ниската стратосфера и вековите вариации на NAO и ENSO (за периода 1900-2010 г.) 

показа, че измененията в плътността на озона са най-вероятния двигател на 

дългопериодичните изменения на климатичните моди.  Работата представя  един 

възможен механизъм за влиянието на озона върху приземните температура и налягане 

(респективно върху климатичните моди). Този механизъм включва модулация на 
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температурата и влажността в района на тропопаузата и респективно върху интензитета 

на парниковия ефект. Предложено е обяснение за неравномерното разпределение на 

озона в ниската стратосфера. 
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