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Актуалност на рботата. Измененията на климата и в частност глобалните и 
регионални температури са особено актуални не само в научните среди но и в 
обществото като цяло. Все по ясно се осъзнава, че тенденциите през последните 30 
години са към повишаване на температурите и намаляване на валежите, особено в 
средните ширини на сушата. Тези изменения оказват и ще оказват все по 
нарастващо влияние върху почти всички области на икономиката и екологията. 
През последните години стартираха множество програми и в процес на изпълнение 
са множество научни проекти, изследващи както измененията на климата, така и 
въздействията им върху различни области на човешкия живот, включително 
разработването на стратегии за намаляване щетите от тези въздействия. 

Представената дисертация е типичен пример на изследване измененията на 
климата. В нея се третират преди всичко приземните температури през 20-ти век в 
Северното полукълбо като цяло. Поставените проблеми са два: структурните 
промени на дългопериодичните тенденции в тяхното изменение и сезоните 
(междумесечни) различия. В този смисъл работата е актуална, имайки предвид 
стотиците публикации и обсъждания по тези въпроси както в специализираната 
международната литература, така и в световните средствата за масова информация. 

Познаване на състоянието на проблема. Литературната справка към 
дисертацията съдържа166 заглавия на английски език свързани както с изследвания 
на климата, така и с разработката на различни статистически методи и техники. 
Самата дисертация няма литературен обзор в традиционния смисъл. Позоваване и 
анализ на литературни източници се правят в самото изложение на всичките 4 
съществени глави на дисертацията, както и в приложенията.  

Впечатлението е, че дисертантът познава много добре, по някои въпроси 
детайлно, съвременното състояние на изследваните от него проблеми. Той дори 
полемизира с утвърдени изследователи - фактр утвърждаващ убеждението, че 
дисертантът творчески е оценил използваните литературни източници.  

Достоверност на материала. Втора и трета глава на дисертацията са 
посветени именно на този въпрос. В първата от тях Иванов описва методите, по 
които са създадени синтетичните данни. Причината е, че глобалните температурни 
анализи и глобалните температурни индекси не се измерват директно, а се 
изчисляват и това може да стане с различни методики и различна степен на 
достоверност. При това се привличат не само данни от измерване на различни 
температури - приземни на сушата (2 м), на морския въздух (10-30 м), на морската 
повърхност (SST), радиационни температури от спътници и т.н., но и редица други 



параметри като покритост на моретата и континентите с лед и др. По тези 
проблеми са извършени и се извършват сериозни изследвания и разработки и са 
създадени редица международни бази данни. Приносите в дисертацията се 
основават на обработки на част от базата данни на Института по климатични 
изследвания (CRU) към Университета на източна Англия съвместно с центъра 
Хадли към Метеорологичната служба на Великобритания. Използваната база данни 
е основна в разработките на Международната експертна група по изменението на 
климата (IPCC) и на нея са базирани голям брой публикации в специализираната 
литература. В главата сериозно внимание е обърнато и на достоверността на тази 
информация, макар че в понататъшната работа тази достоверност почти не се 
използва. 

Третата глава описва конкретните временни редове, които се използват в 
дисертацията. Това са три редици от глобални температурни аномалии на 
Северното полукълбо (за сушата, за океана и комбинирани), пет времеви реда за 
т.нар. предпочитани моди на климатична изменчивост или “далечни връзки” (NAO, 
SOI, PNA, AMO и PDO) и три индекса за външните за климатичната система 
радиационни форсинги (брой на слънчевите петна, вулканичния индекс и 
концентрация на СО2). Тези индекси и данните за тях са на утвърдени 
изследователи, използват се широко в литературата и могат да се смятат за 
общоприети. Дисертантът сам пресмята и два допълнителни времеви реда - за 
градиента полюс-екватор (EPG) и контраста океан-суша (OLC). Алгоритъмът е 
изложен в Приложение1 и няма основания за съмнения в коректността на данните. 

Адекватност на избраните методики на изследване и достоверност на 
получените резултати. Подходът към изследваните в дисертационния труд 
проблеми е статистически, който е традиционен за климатичните изследвания. 
Основните техники са статистически анализ, процедури по проверка на хипотези и 
стохастично моделиране. Математическата страна на използваните основни методи 
е описана в Приложения от 2 до 5. Това са две техники за многомерен 
статистически анализ и други две за анализ и моделиране на времеви редове. Освен 
това са използвани и някои повече или по-малко стандартни процедури като 
дескриптивни статистики, непараметрични тестове, регресионен анализ и ARMA 
моделиране. Очевидно дисертантът владее и прилага впечатляващ арсенал от 
статистически техники.  

Целта на гл. 4 е да се изследва стохастичния характер на времевите редове от 
годишните температурнни аномалии в Северното полукълбо. Проверките са за 
еднородност и стационарност с цел да се установят евентуалните структурни 
промени, например пречупване на тренда. Докторантът използва съвременната 
техника на Wavelet-анализ (Приложение 2) за установяване годината на пречупване 
на тренда като привлича всички допълнителни редици от данни. След това той 
използва две незaвисими методики за тестване на статистически модели, които са 
разработвани именно за подобни цели (Приложение 3). Резултат от тези процедури 
е установеното пречупване през 1963 г. в тренда на редиците от температурни 
аномалии за полукълбото и за сушата, оценени са и параметрите на двете линейни 
апроксимации. Като заключение на тази глава дисертантът издига хипотезата за 
съществуване на тригерен механизъм, довел до тази промяна в стохастическия 
режим, и свързва външното въздействие с избухването на вулкана Агунг. 



Обект на изследване в гл.5 са времевите редове от месечните температурнни 
аномалии в Северното полукълбо. Задачата е да се идентифицират евентулните 
различия между стохастичния характер на аномалиите за различните месеци. За 
целта се използват две техники за многомерен статистически анализ. Първата е 
анализът на главните компоненти (Приложение 4), който е традиционен за 
климатологията. Нетрадицион е начинът по който той се използва защото обектите 
са месечните времеви редици, а не метеорологичните станци както обикновенно. 
Подходът е напълно оправдан с оглед получените интересни и най-вече физически 
интерпретируеми резултати. Втората използвана техника е т.нар. неметричен 
многомерен мащабен анализ (Приложение 5). Този метод не само не е 
традиционен, но според мен е и неизвестен в климатологията. Резултатите от 
прилаганите техники са интерпретирани от климатологична и физична гледна 
точка. В първия случай докторантът потвърждава и обогатява хипотезата за 
причините за тези различия, издигната от Валанс и съавтори. Във втория случай, 
след много трудна интерпретация, той не само частично потвърждава резултатите 
от предишния анализ, но и издига нови интересни хипотези за различни други 
фактори, довеждащи до проявата на това различие. Един нетривиален резултат е 
разпределението на месеците по клъстери, които авторът с известно основание 
нарича ‘сезони”. Трябва дя се отбележи, че статията, свързана с резултатите от тази 
глава, се цитира от други изследователи, може би защото е публикувана преди 4 
години. Твърдо съм убеден, обаче, че статията по гл. 4, а именно пречупването в 
тренда на температурните аномалии, въпреки че вече се цитира, тепърва ще се 
дискутира и цитира. 

В заключение на този параграф смятам, че избраните от дисертанта методики 
на изследване са адекватни с оглед на поставените цели. Като правило дисертантът 
се стреми да използва статистически техники налагащи минимални ограничения 
върху данните. И трите метода за анализ не налагат почти никакви ограничения 
върху данните. Освен това се използват непараметрични тестове и рангови 
статистики при които ограниченията са минимални. Що се отнася до двете сложни 
тестови процедури в гл.4, то те са разработени от известни и признати специалисти 
по иконометрика и мисля, че дисертантът трябва да бъде поздравен за тяхното 
овладяване и най-вече за нетрадиционо им прилагане към климатични времеви 
редове. Получените резултати и направените интерпретации са нетривиални и 
много интересни. 

Характер на научнте и научно-приложни приноси. Дисертантът няма 
приноси от формално-математическо естество. Той самият класифицира и определя 
в автореферата собствените си приноси като следва. На първо място 
формулирането и обосноваването на една нова хипотеза (хипотезата за внезапното 
изменение на климата през 1963 г. и развитият оргинален сценарии - с вулкана 
Агунг като тригер) Втория свой принос дисертантът вижда в доказването с нови 
средства, обосноваването и конкретизирането на съществено нови страни в 
съществуваща научна хипотеза (установяването на сезонните и вътрешно-
сезонните различия в редовете от приземните месечни глобални температурни 
аномалии в Северното полукълбо и идентифицирането като естествени индикатори 
за това на двете компоненти на т.нар. динамичен фактор, а именно АМО и EPG). 
Към тези основни приноси дисертантът добавя още три други заключаващи се в 



получаването и доказването на нови факти. Това са конкретните параметри на 
рязката климатична промяна през 1963 г и дедектираният лунен цикъл в 
остатъците, важната роля на термохалината циркулация в Атлантическия океан и 
контраста океан-суша за междумесечните температурни различия и разделянето на 
климатологията на температурните аномалии в Северното полукълбо на три 
кластъра (сезони). Съгласен съм с тези твърдения. Бих добавил и получаването още 
на ред потвърдителни факти в дисертацията. 

Приносите като лично дело на дисертанта. Дисертацията и автореферата 
като цяло са лично дело на дисертанта. Първият основен принос изцяло, а вторият 
частично фигурират в двете съвместни публикации на дисертанта с неговия научен 
ръководител. Мисля, че най-добре е научният ръководител да вземе отношение по 
това доколко тези приноси са лично дело на дисертанта. 

Публикации по дисертационния труд. Дисертантът представя общо три 
публикации по темата на дисертационния труд. Първата е самостоятелна в 
Годишника на Софийския университет. Другите две са в съавторство с неговия 
научен ръководител и са в реномирани международни списания по климатология, 
които са с импкт фактор. Представен е и списък от 7 цитирания от чуждестранни 
автори. Като бройка публикациите изглеждат малко, но теглото им е значително. 
Всъщност дисертацията съдържа и значителен обем материал, който все още не е 
публикуван, но това зависи от волята на автора. 

Автореферат. Представеният автореферат отразява коректно основното 
съдържание и научните приноси на дисертационния труд. Нещо повече, в някои 
места обясненията са по-добри от тези в дисертацията. 

Други въпроси. Имам четири въпроса и зве забележки към дисертацията. 
Въпросите ми са най-вече към глава 4, която аз считам за най приносна: 
1. В предварителния анализ дисертантът прилага една от най-съвременните 

процедури за разлагане на временни редове, каквато е уейвлет-анализа. Без да 
се спира особено на избора на подходящи уейвлет-функции, той избира 
филтъра на Добеши при определени параметри – ширина, гранични условия, 
ниво на разлагане. Но в студията на Торенс и Компо1, която е нещо като 
учебник за прилагането на този анализ в метеорологията и всички 
демонстрации се правят върху индекса на южната циркулация (ENSO), твърде 
голямо внимание е отделено на избора на уейвлет-функции в зависимост от 
естеството на изследвания процес – ортогонални или неортогонални, реални 
или комплексни, ширина, форма и т.н. Може ли някакъв коментар по въпроса?  

2. Температурните аномалии се определят като разлика от глобалните годишни 
температури и средната температура за стандартния климатичен период 1961-
1990, който в известен смисъл е произволен или поне на мен не са ми известни 
сериозни научни основания за това. Ако 1963 г. наистина е точка на пречупване 
в тренда, то този период е почти изцяло в новия период на бързо нарастване на 
температурите. Дали точката на пречупване отново би била 1963 г., ако 
климатичния период би бил напр. 1931 – 1960, 1946-1975 или някакъв друг или 
дължината му не е точно 30 години? 

                                                 
1 Torrence Ch. and G. P. Compo (1998) A Practical Guide to Wavelet Analysis, Bulletin of the American Meteorological Society, 

Vol. 79, No. 1, January 1998, 61-78 (http://paos.colorado.edu/research/wavelets/bams_79_01_0061.pdf ). 

http://paos.colorado.edu/research/wavelets/bams_79_01_0061.pdf


3. В дискусията по повод причината за това пречупване дисертантът “обвинява” 
вулкана Агунг, макар от представената в дисертация диаграма на индекса на 
вулканична активност се вижда, че в по-късни периоди е имало много по 
мощни изригвания. Иванов прави интересната хипотеза, че по време на 
изригването на Агунг старият статистически ход на температурите 
(комбинираната и над сушата) е достигнал някаква критична точка (“граница на 
адаптивност”) и Агунг се явява подтик, който принуждава системата да смени 
режима. По принцип такива критични точки в атмосферните процеси 
съществуват, пример за това е хипотезата, на която се градят методите за борба 
с градушките. Но тези критични точки приблизително могат да се определят. За 
да има практически смисъл хипотезата на дисертанта, трябва да има някакви 
количествени индикации в какво се изразяват тези критични точки за 
температурата и за климата като цяло. Не е ли това атрактор? Може ли да се 
каже нещо повече по въпроса? 

4. Интересно дали такава точка на пречупване ще се появи и в месечните редици, 
третирани в следващата глава 5. 

Забележки: 
1. В §5.3 трябваше да се използва математическо описание на мярата за близост 

между два месеца. От словесното описание на стр. 55 не става ясно как се 
изчисляват тези мерки за даден месец. Казано е “сумата по годините на 
квадратите на разликите между два стълба-месеца от матрицата на данните”. 
Как тази разлика между два месеца се приписва на конкретен месец? И как се 
образува асиметричната (или симетричната?) матрица, изобразена на фиг. 5.4, 
след като се използват квадратите на разликите от месечните аномалии? Между 
другото това означава, че диагоналът на матрицата трябва да е с нулеви 
стойности, което не се вижда на фигурата. С други думи трябваше матрицата да 
се охарактеризира по-детайлно. 

2. Спекулира се с използването на чужди думи с български окончания и които имат 
съответния български аналог, като “демпферирам”, “имплементирам”, 
“терминирам”, “асоцииран”, “опозиция”, “детрендван”,  “диференцирано 
нагряване” и т.н. 
 
Заключение. От всечко казано до тук става ясно, че дисертацията отразява 

няколко изследвания по температурния режим на Северното полукълбо през 20 
век. Получените резултати са значителни и вече са намерили отражение в 
световната литература. Моето мнение е, че независимо от неголемия брой 
публикации, дисертацията като цяло значително надхвърля изискванията за такъв 
труд. Ето защо с убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на 
Мартин Александров Иванов образователната и научна степен “доктор”. 
 
05.07.2011г.     Рецензент: 

 


