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Дисертацията се състои от 6 глави, първата от които увод, а последната –
заключение, и 7 приложения. Общият текст е написан на 120 страници и включва
11 фигури. Списъкът на цитираната литература съдържа 166 заглавия.

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
”
Метеоро-

логия и геофизика“ при Физическия факултет на Софийски университет
”
Св.

Климент Охридски“.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в
канцеларията на Физическия факултет, София 1164, бул. Джеймс Баучър 5.



I
Обща характеристика на дисертацията

Актуалност и мотивировка на темата. Температурата на въздуха е един от най-
важните метеорологични елементи. Непосредствено е влиянието ѝ върху екосисте-
мите, стопанската дейност и, не на последно място, върху усещането ни за комфорт.
Глобално средната температура на приземния въздух е индикатор на състоянието
на климатичната система. Тя е мярка за интензивността на кръговрата на водата, а
измененията ѝ се съпътстват със съществено пространствено преразпределение на
климатичните елементи. Вариациите ѝ са индикатор за чувствителността на кли-
матичната система към външни форсиращи фактори като промени на слънчевата
или вулканичната активност или на концентрацията на парниковите газове. В тази
светлина, интересът към тренда на глобалната температура, засвидетелстван през
последното столетие от многобройни публикации, е естествен. Конвенционалният
подход за изучаването този тренд се изчерпва с оценка на наклона на линейна-
та апроксимация на еволюцията на температурните редици. Едва в последните
години се осъзна, че безкритичното следване на този подход може да доведе до
спорни резултати (например Cohn and Lins (2005)). Закономерностите в сезонния и
междумесечен ход на глобалната температура са показателни за начина, по който
функционира климатичната система. Работите върху сезонните и междумесечни
различия са малко, могат да се преброят на пръсти. Трудностите идват от това, че
времевите редове са многомерни. Известен напредък има за сезонните различия
(Wallace et al., 1996). Познаването на тренда и месечния и сезонен ход на глобалната
температура е необходимо условие за разбирането на земната климатична машина,
а оттук и за адекватното ѝ моделиране и предсказване на бъдещи климатични
промени.

Цел и структура на дисертацията. В дисертационната работа се изследват
времевите редове от средните годишни и месечни приземни температурни аномалии
за Северното полукълбо през XX в. Целта е да се изследват два въпроса. Каква
е природата на нестационарността във времевата редица от средните годишни
аномалии и какви са различията между времевите редове за отделните календарни
месеци?

Глава I представя темата, целите на работата и принципния подход на
изследването.

Глава II дава обзор на основните стъпки при пресмятането на глобалните
температурни времеви редове. Разгледани са видовете измервания, температурните
анализи, обединяването на данните за сушата и океана, и несигурностите.

Глава III описва използваните данни, техните източници и предварителната
обработка, ако такава се налага. Коментирани са времевите редове за 5 индекса
на далечни връзки, 2 атмосферни термични форсинга и 3 външни радиационни
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форсинга.
В глава IV се показва, че времевият ред от средните годишни приземни

температурни аномалии за Северното полукълбо през XX в. е стационарен, относно
линеен тренд с едно пречупване, процес. Обсъжда се сценарий за пречупването
на тренда и се аргументира, че то е съпътствано с рязка климатична промяна.
Предлага се специфичен механизъм за възникване на резки климатични промени,
в който ключовата роля играе понятието за

”
адаптивност“ на един динамичен

процес.
В глава V се изследват различията между времевите редове от месечни

температурни аномалии от декадни и мултидекадни до сезонни и времеви мащаби
от един месец. Установява се, че тяхната статистическа структура се определя от
два фактора, а климатологията им съдържа 3 сезона.

Глава VI систематизира получените резултати и очертава приносите на
работата.

Математическите аспекти на използваните статистически техники са конспек-
тирани в 5 приложения. Приложени са речник за някои използвани термини и
индекс на някои ключови понятия.

Обща методика на изследванията. Избраният в работата метод на изследване
е статистико-физически. Прилагат се редица статистически техники, но стремежът
е формално-математическите резултати да се интерпретират и оценяват по тяхната
физическа обоснованост и климатологично значение. Предвид, че статистическите
връзки, колкото и силни и физически

”
естествени“ да са, не означават все пак

причинни връзки, климатологичните интерпретации на получените резултати се
наричат

”
хипотези“.

Обща характеристика на научните приноси. За първи път е предложен мате-
матически издържан и физически обоснован модел на хода на температурата
на Северното полукълбо през XX в. Диагностицирана и обяснена е рязка гло-
бална климатична промяна, настъпила след 1963 г. Определена е природата на
нестационарността на температурната редица. Предложен е нов механизъм за
възникване на резки климатични промени. С независима методика е потвърдено,
че радиационният и динамичният фактор определят сезонните различия. За първи
път същите фактори са идентифицирани като определящи и междумесечните раз-
личия, а тяхната физическа интерпретация е детайлизирана и конкретизирана. В
климатологията на температурните аномалии на полукълбото са идентифицирани
3 сезона: лято, есен и зима.

Практическо значение. Резултатите в дисертацията допринасят за познава-
нето и разбирането на начина, по който функционира климатичната система.
Това е необходимо условие за адекватното моделиране и предсказване на бъде-
щото развитие на климата и неговия ефект върху екосистемите и стопанската
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дейност.
Апробация на дисертацията. Основните резултати от дисертацията са изло-

жени в 3 публикации, от които една е самостоятелна (в българско списание), 2 са
в съавторство като първи или втори автор и са публикувани в чужди реномирани
списания. Към настоящия момент са известни 7 техни цитирания в научни трудове.
През май 2010 авторът анонимно рецензира ръкопис, цитиращ третата публикация
(вж. списъка с личните публикации), който към настоящия момент е приет за
публикуване в списание “Global and Planetary Change”.

Резултатите са докладвани на научни семинари на катедра
”
Метеорология и

геофизика“ при Физическия факултет на Софийския университет
”
Св. Климент

Охридски“. През февруари 2011 г. бяха докладвани и на научен семинар в
Института по метеорология на Берлинския свободен университет (Freie Universität
Berlin, Institut für Meteorologie).



II
Приземната температура на Северното полукълбо

Глава 2 представлява систематизиран обзор на методите за изчисляване на средната
месечна температура в глобален мащаб.

Средната температура на Северното полукълбо е величина, която не се измерва,
а се изчислява въз основа на инструменталните данни. Инструменталният период в
температурните измервания започва през 1850 г. Параметрите, които се използват
за съставянето на глобални температурни редици, са: температура на приземния
въздух над сушата, температура на морската вода, температура на морския въздух
и концентрация на морски лед. Наблюденията над тези величини се съхраняват
в бази данни. Суровите данни съдържат измерителни и систематични грешки,
разпределени са неравномерно и неслучайно в пространството и времето. За да
се минимизират ефектите от това, те се подлагат на температурен анализ. Той
трансформира измерените температури до аномалии относно климата на избран
базисен период чрез осредняване във възлите или клетките на регулярна мрежа
– т. нар.

”
супернаблюдения“. В клетките, съдържащи суша и море, стойностите

от припокриващите се сухоземни и морски клетки се сумират с подходящи тегла.
Средната за полукълбото температурна аномалия се получава чрез осредняване
по площта му на стойностите от клетките на регулярната мрежа.

Съвременните анализи оценяват и несигурността, произтичаща от различните
видове грешки в наблюдателните данни или несъвършенствата на самата мето-
дология. За целта се провежда допълнителен анализ на грешките, който отчита
влиянието на всички възможни грешки по време на целия процес от индивиду-
алните измервания до получаването на анализния продукт. Тоталната грешка се
разглежда като сума от измерителната грешка, грешката на извадката и систе-
матичната грешка. Средната за планетата тотална несигурност в междугодишен
мащаб намалява от около 0.2 ◦C в началото на инструменталния период до под
0.1 ◦C след 1950-те (Brohan et al., 2006).

За да се елиминира ефектът на променливото във времето пространствено
покритие на наблюденията, в метеорологичната служба на Обединеното кралство
се провеждат и анализи с хомогенизирана дисперсия. Така клетките добиват
съгласувана в пространството и времето дисперсия. При работа с глобални
или регионални времеви редици обаче следва да се използват анализите без
хомогенизиране на дисперсията (Brohan et al., 2006).



III
Описание на използваните данни и тяхната предварителна
обработка

Тази глава описва използваните времеви редици, дава техните източници и
предварителната им обработка, ако такава се налага.

Използваните данни за температурата са на Британския отдел по изследване
на климата. Това са времевите редове от приземните, средни за всеки календарен
месец, температурни аномалии за Северното полукълбо като цяло (Combined),
само за сушата (Land) и само за океана (Ocean), както и средните абсолютни
температури за климатологичния период 1961–1990. От температурните редици
се изчислява приземният температурен градиент екватор-полюс (equator-to-
pole surface temperature gradient, EPG) – зонално симетричен, и приземният
температурен контраст океан-суша (ocean-land surface temperature contrast, OLC) –
асиметричен термичен форсинг на атмосферата (Jain et al., 1998).

Глобалната атмосферна циркулация се характеризира с няколко
”
предпо-

читани“ моди на изменчивост. Всяка далечна връзка (teleconnection pattern) се
състои от специфична пространствена картина на аномалиите в геофизичните
полета и времеви ред-индекс, характеризиращ нейната амплитуда и фаза. Се-
верноатлантическата осцилация (North Atlantic Oscillation, NAO) възниква като
резултат от взаимодействието между вихрите и средния поток. Варира във всички
времеви мащаби. Южната Осцилация El Niño е резултат на взаимодействието
между атмосферата и океана. Индексът и́ (SOI) варира в годишни до междуде-
кадни времеви мащаби. Извън тропиците циркулационната изменчивост в Тихия
океан се характеризира с вълнообразни пространствени картини, излъчвани от
субтропичната западна част на океана и типични за разпространяваща се вълна
на Rossby, породена от аномално нагряване в тропиците. Всичко това е известно
като Тихоокеанска-Северноамериканска далечна връзка (Pacific-North American
pattern, PNA). Тя варира от междусезонен до междудекаден мащаб. Атлантическа-
та мултидекадна осцилация (Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO) е свързана с
флуктуациите в интензивността на термохалинната циркулация в Северния Атлан-
тик. Варира в междудекаден мащаб. Физическите механизми зад Тихоокеанската
декадна осцилация (Pacific Decadal Oscillation, PDO) не са ясни. Флуктуациите ѝ
през XX в. са междудекадни.

Външните за климатичната система радиационни форсинги са слънчевата и
вулканичната активност, парниковите газове и антропогенните аерозоли. Послед-
ният не се разглежда поради ниското му ниво на научно разбиране.



IV
1963: Годината на пречупване на температурния тренд на Северното
полукълбо

Редицата от средни за Северното полукълбо приземни температурни аномалии
през XX в. изглежда нестационарна. Каква е природата на евентуалната неста-
ционарност – детерминистична или стохастична? Резултатите в литературата са
противоречиви и варират от детерминистична, през процеси с дълга памет, до
чисто стохастична природа на нестационарността (напр. Fomby and Vogelsang
(2002);Gordon (1991);Mills (2007); Seidel and Lanzante (2004)).

В статистиката моделът за детерминистичната нестационарност е тренд с на-
ложен върху него стационарен шум. Такъв процес се нарича стационарен относно
тренда (trend stationary). Моделът за стохастичната нестационарност добавя към
тренда случайно блуждаене (random walk) и е известен в литературата като корен
1 (unit root). По този начин въпросът за природата на нестационарността се свежда
до алтернативата – стационарност относно тренда или корен 1. Коректният му
отговор е важен поради следните причини. Стационарността относно тренда носи
завръщане на редицата към нейното трайно средно ново, сходимост на дългосроч-
ната прогноза към тренда и затихване на случайните смущения, наричани още

”
шокове“, с времето. В случая на корен 1 няма тенденция на завръщане към средно
ниво, дисперсията на прогностичната грешка е разходяща и ефектът от шоковете
е траен (Hamilton, 1994). Основният проблем при практическия избор между двете
алтернативи е, че статистическите техники зависят силно от априорния модел за
детерминистичния тренд (Stock, 1994). Оказва се, че за да се реши този проблем,
трябва да се провери една трета възможност: не всички, а само част от стохастич-
ните импулси да имат траен ефект върху редицата, т. е., да се провери дали тя не
търпи структурни промени – пречупвания или скокове на тренда. Структурната
промяна (structural break) сама по себе си е качествено свойство на времевия ред,
независимо от това дали той е стационарен относно тренда или корен 1 (Kim and
Perron, 2009). Такива промени биха съответствали на резки климатични промени
(Alley et al., 2003).

4.1 Предварителен анализ

Основната цел на предварителния анализ е да се идентифицират евентуални
структурни промени в еволюционните режими на средните годишни температурни
редици, най-вече в тази за цялото полукълбо. Съображенията, поради които към
анализа им са привлечени времевите редове на индексите на далечните връзки
и на EPG и OLC, са както следва. При промяна на полярността на индекса на
дадена далечна връзка се променя знакът на съответната доминираща картина
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Фигура 4.1: Времева редица от средни за Се-
верното полукълбо температурни аномалии
за полукълбото като цяло (Combined), суша-
та (Land) и океана (Ocean), аномалиите на
индексите на петте далечни връзки и двата
термични атмосферни форсинга (падащи-
те вертикални линии) и изглажданията от
многомащабния wavelet анализ (непрекъс-
натите линии). Нормирането е с размаха на
съответната извадка. Двете сиви вертикал-
ни ивици маркират 1963–1964 и 1976–1977.

на пространственото разпределение на тем-
пературните аномалии. Доколкото анома-
лиите са средни по площта на полукълбото,
то би следвало те да отразяват текущата
комбинация от фазите на взаимодейства-
щите си пространствени моди. Тогава ед-
новременната смяна на полярността на ин-
дексите трябва да е свързана с критично
пространствено преразпределение на ано-
малиите, а оттук и със значителна промяна
на аномалията на полукълбото като цяло.
Следователно едновременните пресичания
на нулата на трендовете на главните индек-
си трябва да са свързани с резки промени
в хода на температурата, независимо дали
модите сами по себе си са индикатори или
причини. Едновременната смяна на ампли-
тудната изменчивост на индексите също би
трябвало да свидетелства за рязка промяна
на температурния режим, защото амплиту-
дите на индексите определят доколко

”
сил-

но“ присъства съответната пространствена
мода в общото разпределение на темпера-
турата. Като мярка за бароклинността в
приземния слой EPG е свързан с интензив-
ността на зоналния пренос, а OLC, като
мярка за главната термична нееднородност
в иначе зонално-симетричната циркулация,
регулира силата на вихрите в зоналния пре-
нос. Типът и интензивността на атмосфер-
ната циркулация са свързани с разпределе-
нието на температурата. Затова евентуални
резки изменения в трендовете на времевите
редици на EPG и/или OLC би трябвало да
свидетелстват за рязка промяна на температурния режим на полукълбото. В
междугодишен мащаб, изолирани единични пикове или смени на амплитудната
им изменчивост би следвало също да индикират рязка смяна на атмосферната
циркулация, а оттам и на температурата.

Една техника, ориентирана специално към детектиране на трендове,
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Фигура 4.2: Детайли от мултимащабното
wavelet разлагане на времевите редове на
фиг. 4.1, описващи междугодишната измен-
чивост.

нива и вид на шумовете и точки на резки
структурни промени, е wavelet-базираното
многомащабно разлагане на Mallat (1989).
Методът йерархически разделя сигнала на
изглаждания и детайли, асоциирани с опре-
делени времеви мащаби.

Фигура 4.1 показва времевите редици
и наложените върху тях изглаждания. Го-
дината в сезонните редици съответства на
януари. Всички редици са взети за периода
1890–2007, само тези за PDO и PNA, тъй ка-
то са по-къси, са налични за периодите 1900–
2007 и 1948–2007, съответно. Всяко изглаж-
дане съдържа компонентите на сигнала с
времеви мащаби 4 г. и повече. Вижда се, че
като цяло трендовете на трите температур-
ни редици са сходни. Поради флуктуацията
на тренда около 1963 г. изглежда, че една
линейна апроксимация с пречупване само
в една точка, би могла да бъде ефективна
в смисъла на минимизирането на среднок-
вадратичната грешка. В ивицата 1976–1977
изглажданията на всички индекси, с изклю-
чение на AMO, пресичат нулата. В ивицата
1963–1964 изглажданията на AMO, индекса
на Южната осцилация (Southern Oscillation
Index, SOI) и PNA пресичат нулата, изг-
лаждането на NAO е в глобален, а на PDO – в локален минимум. До 1976–1977
изглажданията на EPG и OLC се колебаят около нулата, след което аномалиите
на EPG стават предимно положителни, а тези на OLC – отрицателни. И в двата
случая една линейна апроксимация с пречупване само в една точка, би могла да
бъде ефективна в смисъла на минимизирането на средноквадратичната грешка. За
EPG тази точка би следвало да е около флуктуацията през 1963–1964, а за OLC –
около 1980–1981.

Детайлите, описващи междугодишната изменчивост на редиците, са показа-
ни на фиг. 4.2. В лявата ивица се наблюдават единични пикове в комбинирана-
та редица и тази за сушата, амплитудната изменчивост на SOI, EPG и Ocean
търпи скок, а на PNA и PDO – спад. В дясната ивица е налице спад в ам-
плитудната изменчивост на Combined, Land, Ocean и PDO и ръст в тази на
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Фигура 4.3: Детайли от мултимащабното
wavelet разлагане на времевите редове на
фиг. 4.1, описващи изменчивостта с мащаб
2 г.

EPG.
Детайлите, описващи изменчивостта в

мащаб 2 години, са показани на фиг. 4.3. В
лявата ивица се наблюдава изолиран пик
при OLC, спад в амплитудната изменчивост
на Combined, Land и PDO и ръст при
EPG. В дясната ивица се наблюдава спад в
амплитудната изменчивост на Ocean, PNA
и PDO и ръст при EPG и OLC.

Така многомащабният wavelet анализ
набелязва две точки на рязка промяна в
хода на температурната редица. Освен доб-
ре известната в литературата рязка клима-
тична промяна през 1976–1977 (Alley et al.,
2003;Hare and Mantua, 2000), той дава и
друга възможна през 1963–1964. Анализът
на индексите на далечните връзки и два-
та термични форсинга в междугодишен и
междудекаден мащаб привежда факти в
подкрепа и на двете дати, без да даде кате-
горичен приоритет на някоя от тях.

4.2 Тестови процедури

Плавният дългопериодичен ход на темпе-
ратурата се моделира като линеен тренд,
а резките промени – като пречупвания на
правата на тренда. Тъй като двете възможни точки на пречупване са относително
близки във времето, се предполага една точка на пречупване, но в неизвестна и
подлежаща на оценка година. Тази трактовка влече тестване на двустъпковата
хипотеза: има ли изобщо пречупване на тренда, и ако има, кога е то и каква е
природата на генериращия данните процес. Настоящото изследване се придържа
към методологията на Perron (Perron, 2006). Първо се прилага тестът на Perron
and Yabu (2009), за да се установи има ли изобщо структурна промяна в редицата.
Ако тестът индикира наличието на такава, то следва тестът за корен 1 на Kim
and Perron (2009), за да се определи годината на структурна промяна и приро-
дата на генериращия данните процес. Допълнително, с принципно различната
методология на Zivot and Andrews (1992), се провежда и независима проверка на
резултатите.
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Нулевата хипотеза на теста на Perron and Yabu (2009) е, че в редицата
липсва структурна промяна. Алтернативната е, че има една такава. Тестът не
изисква априорно фиксиране на датата на структурната промяна и не зависи от
наличието или липсата на корен 1. Тестовата статистика и съответното p-ниво за
комбинираните данни са 5.44 и 4.3×10−3, за сушата – 31.12 и < 1.0×10−4, а за
океана – 0.54 и > 9.9×10−1. Следователно за полукълбото като цяло и за сушата
нулевата хипотеза за липса на структурна промяна се отхвърля, а за океана – не.
Съгласно следваната методика тестовите процедури могат да продължат само с
първите две редици.

Нулевата хипотеза на теста на Kim and Perron (2009) е процес с пречупен линеен
тренд и корен 1 или, с други думи, стохастична природа на нестационарността.
Алтернативната е стационарен относно пречупения тренд процес. Тъй като е
физически по-реалистична, прилага се версията на теста, предполагаща пречупване
с преходен период, а не мигновено. Тестовата методика се състои от две части:
определяне на конкретната година на структурната промяна, времетраенето и
параметрите на преходния период, а след това и на самата природа на генериращия
данните процес. За редицата от комбинираните данни процедурата дава преходен
период 6 г., за сушата 4 г., като и в двата случая точката на пречупване е 1963 г.
След като е известна годината на структурната промяна, се прилага тестът за корен
1 с тестовата статистика, означена с tα(λ̂IOtr ) в оригиналната статия. За полукълбото
като цяло статистиката и съответното p-ниво са −5.48 и 1.2×10−4, а за сушата
– −8.18 и < 2×10−5. Практически същите резултати се получават и с другата
възможна статистика, tα(λ̂IO). Следователно и при двете редици, генериращите
данните процеси са стационарни относно линеен тренд с едно пречупване през
1963 г.

Тестът на Zivot and Andrews (1992) е независим. Нулевата хипотеза е линеен
тренд с корен 1, а алтернативната – стационарен, относно пречупения в една точка
тренд, процес. За комбинираната редица и тази за сушата нулевата хипотеза се
отхвърля с тестови статистики −6.57 и −9.29 и p-нива 2× 10−4 и < 2× 10−4, като
и в двата случая дата на пречупването е 1963 г. За океанската серия нулевата
хипотеза не може да се отхвърли – статистиката е −3.85, а p-нивото 5.9× 10−1.
Следователно данните за комбинираната редица и сушата са генерирани от
стационарен, относно пречупения през 1963 г. тренд, процес, като отново за океана
природата на нестационарността остава неясна.

Параметрите на пречупването се дават от пречупената регресия, с коя-
то се определя датата на структурна промяна в теста на Kim and Perron
(2009). При температурната редица за полукълбото скокът на свободния
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Фигура 4.4: Времева редица от средните за
Северното полукълбо температурни анома-
лии за полукълбото като цяло (Combined),
за сушата (Land) (падащите вертикални ли-
нии) и наложените трендове (плътните ли-
нии). И в двата случая годината на пречуп-
ване е 1963 г.

член е −0.35 ◦C, на наклона – от 0.07 до
0.22 ◦C за десетилетие, т. е. 3.0 пъти, а рег-
ресионната права пропада с−0.29 ◦C между
1963 и 1970 г. При данните от сушата сво-
бодният член пропада с −0.45 ◦C, наклонът
скача от 0.07 до 0.31 ◦C за десетилетие, т. е.
4.2 пъти, а пропадането на линията на трен-
да между 1963 and 1968 г. е −0.39 ◦C. Двете
пречупени линии на тренда са изобразени
на фиг. 4.4 като непрекъснати прави линии,
наложени върху оригиналните температур-
ни редици.

Според проведените тестове, шумовите
компоненти на температурните редици за
полукълбото и за сушата са стационарни.
Възниква въпросът каква е тяхната ста-
тистическа структура. За целта времевите
редици на остатъците от пречупените рег-
ресии на фиг. 4.4 се подлагат на адитивно
сезонно ARMA моделиране. Оказва се, че
те са с проста структура. За сушата процесът е чисто сезонен с коефициент −0.28

при закъснение 19 г. За полукълбото като цяло процесът има два коефициента:
0.41 при закъснение 1 г. и −0.24 при сезонно закъснение отново 19 г.

И така, докато температурните редове за полукълбото и за сушата са стацио-
нарни, относно линейни трендове с пречупени през 1963 г. свободен коефициент и
наклон, процеси, то при океана хипотезата за липса на структурна промяна не може
да се отхвърли. Остатъците в първите два случая следват прости авторегресионни
процеси със сезонно закъснение 19 г.

4.3 Дискусия

Статистически една структурна промяна е резултат от относително голям стохас-
тичен шок, който има дълготраен ефект върху по-нататъшния дългопериодичен
ход на редицата. След него тя не трябва да се връща към предишния, а да
премине в нов режим. Такива шокове възникват рядко. Видяхме, че през XX в.
температурният тренд в Северното полукълбо се пречупва през 1963 г., а през
1970 г. започва нова права с други параметри. Следователно през 1963–1964 би
трябвало да има стохастичен шок, който решаващо да повлияе на по-нататъшната
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Фигура 4.5: Времеви редове на броя на слън-
чевите петна (горе), вулканичния индекс
DVI (в средата) и концентрацията на въгле-
роден диоксид при Mauna Loa (долу).

еволюция. Физически е ясно, че ефектът от
шока ще бъде траен, само ако новият тем-
пературен режим е поддържан от реална
климатична промяна.

Проведеният многомащабен анализ яс-
но детектира изолирани пикове в междуго-
дишната изменчивост на комбинираната ре-
дица и тази за сушата. Те могат да са резул-
тат от външните за климатичната система
радиационни форсинги: слънчевата и вул-
каничната активност, парниковите газове и
антропогенните аерозоли. Освен това в меж-
дугодишен мащаб трябва да са свързани с
внезапни промени в индексите на предпо-
читаните моди на климатична изменчивост
и/или на индикаторите за интензивността и
особеностите на атмосферната циркулация.
На фиг. 4.5 са показани времевите редове
на броя на слънчевите петна, вулканичният индекс DVI (Dust Veil Index) и кон-
центрацията на въглероден диоксид при Mauna Loa. Както се вижда, докато при
слънчевата активност и концентрацията на въглероден диоксид няма съществени
изменения в междугодишен мащаб, то вулканичният индекс има единичен пик,
обхващащ периода от 1963 г. до началото на 1970-те. Този пик стартира внезапно
с изригването на вулкана Agung (8.3◦ S, 115.5◦ E) през март 1963 г., което създава
най-големия стратосферен прашен воал за повече от 50 години (Robock, 2000).

Анализът в параграф 4.1 не идентифицира в периода 1963–1964 изолирани
шокове в индексите на далечните връзки и EPG. Пик в двугодишната изменчивост
има само при OLC. Две години обаче е точно времето на най-силния среден
ефект от едно вулканично изригване. Реагирайки и по-бързо, въздухът над
сушата се охлажда средно два пъти повече в сравнение с този над океана (Harvey
and Schneider, 1985) и това води до аномалия в температурния контраст океан-
суша. Следователно, както при температурите, възникването през 1963–1964 на
изолирания двугодишен пик на OLC също е свързано с рязкото изменение във
вулканичния форсинг, дължащо се на Agung.

Индикатор ли е температурната структурна промяна на една реална рязка
климатична промяна или това е просто един

”
статистически ефект“? Ако такава

промяна действително има, то тя трябва да намира проявление и в дългопе-
риодичния ход на климатичните индекси и термичните атмосферни форсинги.
Предварителният анализ в параграф 4.1 показа, че 1963–1964 е критична точка
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за голяма част от предпочитаните моди на климатична изменчивост и EPG в
междудекаден до междугодишен мащаб. Пресмятанията показват, че 1964 г. е
годината на структурна промяна и в редицата на EPG.

Baines and Folland (2007) идентифицират значителни промени в разпределени-
ето на тропическите валежи, температурата на повърхностната морската вода в
северния Атлантически океан и лятното NAO в края на 1960-те и ги интерпретират
като рязка глобална климатична промяна. Тази датировка обаче съвпада с края
на преходния период на разглежданата структурна промяна. Установявайки едно
рязко пропадане на геопотенциала на изобарна повърхност 500 hPa, Knox et al.
(1988) и Shabbar et al. (1990), посочват 1962–1964 като период на рязък преход
между два климатични режима. Higuchi (1985) документира рязък спад на геопо-
тенциалната дебелина на слоя 500-1000 hPa през 1962–1964. Изброените факти и
публикации дават основание изследваната структурна промяна в температурните
времеви редове да се интерпретира като проява на едно реално рязко изменение в
климата.

Alley et al. (2003) разглеждат рязката климатична промяна като форсирано
преодоляване от климатичната система на някакъв критичен праг, вследствие на
което се извършва преход в ново състояние. Скоростта на прехода се определя от
самата климатична система и е по-голяма от скоростта на изменение на причината
за прехода. Тук се предлага сценарий за рязка климатична промяна, в който
ключовата роля играе общото понятие за

”
адаптивност“ на един динамичен процес

(Casti, 1979). В климатологичен контекст, адаптивността на един режим е мярка
за способността на земната климатична система да съхрани този режим при
промени във външните форсинги. Нека климатообразуващите фактори фиксират
определена конфигурация от

”
критични“ граници, които текущото състояние на

климата, следвайки определен режим, трябва да пресече, за да се извърши преход
в нов режим. Ако състоянието е близо до границите и внезапно се приложи външно
за системата въздействие, то дали то ще ги прекоси или не, зависи не само от
големината, но и от посоката на форсирането. Докато голям външен форсинг,
приложен в дадена посока, може да върне климатичното състояние обратно и
съществуващият режим да се запази, то един по-малък, но с подходяща посока
форсинг, може да прехвърли състоянието през границата и климатичният режим
качествено да се промени.

Какво тогава би трябвало да се е случило през 1963 г.? Следвайки климатич-
ния режим, около 1963 г. климатичното състояние доближава критичните граници,
както се индикира от съвпадането по време на критичните точки на различ-
ните климатични индекси и термичните атмосферни форсинги. В този момент
практически импулсният радиационен форсинг от Agung се оказва достатъчен
по големина и с

”
правилната“ посока, за да накара климатичното състояние да
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пресече границата на адаптивност. То вече не може да се върне обратно и след
преходния период 1964–1969, започва през 1970 г. да следва нов, различен режим.
В този смисъл изригването на Agung играе ролята на тригер, който задейства

”
пусковия механизъм“ на прехода към новия климатичен режим.

В този сценарий големината и посоката на импулсния форсинг са еднакво важ-
ни. Изригването на El Chichón (17.4◦ N, 93.2◦ W) през април 1982 г. предизвиква
по-голям прашен воал от Agung, но от това не следва рязка климатична промяна.
В този период климатичните индекси и термичните форсинги обаче не индикират
критично доближаване на текущото климатично състояние до границите на адап-
тивност на своя режим, така че форсингът на El Chichón се оказва недостатъчно
голям. Освен това, може и посоката на този форсинг да се е оказала неподходяща.
В литературата някои автори (Alley et al., 2003;Hare and Mantua, 2000) посочват
1976–1977 като период на рязка климатична промяна. В предварителния анализ
се видя, че това е точка на едновременна смяна на полярността в линиите на
тренда на всички климатични индекси без AMO. Тестовите процедури обаче не
я разпознават като точка на температурна структурна промяна. В рамките на
изложения сценарий това може да се обясни с липсата на тригер.

В предния параграф бе установено, че ходът на температурата в Северното
полукълбо през XX в. се описва добре от стационарен относно тренда процес.
Най-общо това носи сходимост на дългосрочната прогноза. Интерпретацията на
еволюцията на климата като каскада от последователни резки промени обаче
поставя под съмнение надеждността на прогнози отвъд границите на извадката,
защото дългосрочното прогнозиране трябва да включи и прогнозирането на
самите точки на рязка промяна. Но резките климатични промени са случайни,
редки събития. За да се оцени коректно тяхното статистическо разпределение са
необходими много по-големи от наличните в момента извадки.

В остатъците от пречупените регресии на редиците от температурни аномалии
на полукълбото и на сушата бе установена проста 19-годишна сезонност. Каква е
природата на тази сезонност? Последните спътникови наблюдения са в подкрепа
на хипотезата, че дисипацията в дълбоките слоеве на океана на енергията на
приливния цикъл с период 18.61 г. контролира, посредством произтичащото
смесване, чертите на общата океанска циркулация (Burroughs, 2003). Получените
тук резултати са в подкрепа на това схващане.
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Фигура 5.1: Средни за Северното полукъл-
бо месечни температурни аномалии за пе-
риода май 1900–април 2000 с наложените
върху тях линейни апроксимации (правите
линии).

Средните месечни температурни аномалии
на Северното полукълбо през XX в. имат се-
зонен ход. Спектралният анализ на съответ-
ните времеви редове идентифицира домини-
раща периодичност от 12 месеца (Scafetta
et al., 2004). Този резултат е нетривиален,
защото с изваждането на климатичните нор-
ми на температурата, годишният цикъл би
трябвало да е филтриран. Наблюдават се и
сезонни различия в трендовете, междугодиш-
ната изменчивост (Jones and Moberg, 2003) и
корелационната сруктура на месечните реди-
ци (Gordon, 1999). Wallace et al. (1996, 1995)
разделят изменчивостта на температурните
аномалии в Северното полукълбо на две час-
ти. Едната, наречена

”
радиационна“, е дъл-

гопериодична (междудекадна) и има слабо
изразена сезонност, но все пак е по-ясно про-
явена през топлите месеци. Физически тя е
свързана с концентрациите на парниковите
газове, аерозолите, разпределението на об-
лачната покривка, както и съответните тер-
модинамични обратни връзки, включващи
морския лед, снежната покривка, почвената
влага и т. н. Другата компонента, наречена

”
динамична“, е високочестотна (вътрешносе-
зонна и междугодишна) и е причина за по-богатия спектър на изменчивостта на
месеците от студеното полугодие. Тя е свързана с повишената интензивност на
атмосферната циркулация и с ефекта от диференцираното нагряване на суша-
та и океана. В динамичната компонента авторите допускат съществуване и на
по-дългопериодична – междудекадна изменчивост, която се дължи на дългоперио-
дичните осцилации в климатичната система.

Целта на тази глава е да се изследват различията между времевите редове
от месечни температурни аномалии на Северното полукълбо през XX в. от
декадни и мултидекадни до сезонни и времеви мащаби от порядъка на времето на
дискретизацията, т. е. един месец.

От месечния времеви ред за периода май 1900–април 2000 се формира една
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100×12 матрица от данни, като месеците от май до април номерират стълбовете,
а календарните години на месец май – редовете. Проблемът как да се подбере
началото на годината е нетривиален. Тук годината е с начало май и край април по
две причини. Съгласно климатологията на Северното полукълбо, периодът май-
октомври е топлият, а ноември-април – студеният сезон (Hansen et al., 1999;Wallace
et al., 1996). Освен това, този избор води до по-ясно интерпретируеми резултати
от прилаганите статистически техники.

5.1 Предварителен анализ

Фигура 5.1 дава времевите редове от месечните температурни аномалии за
разглеждания период, представляващи стълбовете на матрицата на данните, заедно
с наложените върху тях линейни апроксимации. Както се вижда, в началото
на периода аномалиите са предимно отрицателни, а след средата на 1970-те –
предимно положителни. Това е индикация за възходящи трендове. Наклоните на
линейните апроксимации на фиг. 5.1 са оценки на скоростите на еквивалентното
линейно затопляне. Средният наклон е 0.64 ◦C/century. През зимата и пролетта
наклоните са по-големи, отколкото през лятото и есента, като основните различия
са между месеците, групирани около двете равноденствия. За дадена година,
като правило, през студеното полугодие аномалиите са по-големи, отколкото
през топлото. Проведените статистически тестове потвърждават тези визуални
наблюдения.

За по-нататъшен анализ на матрицата от данните тя се представя графично
посредством бидиаграма (biplot). Бидиаграмата представя приближено многомерни
масиви от данни посредством прости и нагледни геометрични величини – дължини,
ъгли и разстояния. Бидиаграмата на разглежданата матрица от данни е дадена на
фиг. 5.2. Стрелките са месеците, а точките – годините. Координатите на годините
и месеците са нормирани със съответните им максимални по модул стойности.
Годините са в десет нюанса на сивото, съответстващи на десетилетията през XX в.,
а звездите маркират барицентровете на годините от всяко десетилетие. В скобите
са процентите от тоталната дисперсия, акумулирани от всяка ос.

Двете оси на бидиаграмата акумулират 81.5 % от тоталната дисперсия. Това
означава, че приближението е много добро. Дължината на стрелките представя
нагледно стандартните отклонения. На фиг. 5.2 се вижда, че стандартните от-
клонения на студените месеци са по-големи от тези на топлите. Косинусът от
ъгъла между две стрелки оценява корелацията между два месеца. Вижда се, че
ъгълът между всеки две стрелки е остър, т. е. месеците са положително корели-
рани помежду си. Следователно с годините, въпреки флуктуациите, месечните
температурни аномалии следват общ основен ход, което потвърждава визуалните
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Фигура 5.2: Бидиаграма на матрицата от данните за средните месечни температурни
аномалии в Северното полукълбо през XX в.

впечатления от фиг. 5.1. Вижда се също, че топлите месеци са силно корелирани
помежду си, а студените са по-слабо корелирани както помежду си, така и с
топлите. Тези наблюдения могат да се отдадат на по-интензивната и хаотична
атмосферна динамика през студеното полугодие (Lorenz, 1990).

В резюмѐ, зимните температурни аномалии се характеризират с големи
амплитуди, по-голяма междумесечна изменчивост и по-ниски междумесечни
корелации. В линейно приближение всички месеци са с възходящ тренд, като
в сравнение с топлия, скоростите на еквивалентно линейно затопляне за месеците
от студения сезон са по-големи. Основният контраст е около двата месеца на
равноденствие.
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5.2 Дескриптивен анализ на главните компоненти

Целта на този параграф е да се разкрие по-детайлно структурата на матрицата на
данните и да се установят определящите я фактори.

Анализът на главните компоненти (Principal Component Analysis, PCA) е
метод за многомерен статистически анализ, който, компресирайки обема на дан-
ните, опростява описанието и позволява да се извлече полезна информация за
статистическата структура на наблюденията и променливите от матрицата на
данните. Основната цел на дескриптивния PCA-анализ е графичното представяне
на връзките между редовете и стълбовете на матрицата на данните и интерпрета-
цията на факторните оси. Това става с помощта на т. нар. факторни графики. За
улесняване на интерпретацията могат да се привлекат и допълнителни (пасивни)
променливи и наблюдения. Те, без да участват във факторното разлагане, се про-
ектират върху базиса, определен от активните елементи. За пасивни променливи
са подбрани времевите редове на средните годишни аномалии за полукълбото
(Year), на средните годишни стойности на AMO индекса и средните за периода
януари–април стойности на OLC. Годината отново е с начало май. Работи се с
варианта корелационен PCA-анализ.

Фигура 5.3 дава двете факторни графики на анализа със завъртени по метода
varimax оси. Горният панел представлява графиката на индивидите, т. е. годините,
изобразени с квадрати, триъгълници и кръгове, запълнени с нюанси на сивото.
Формата на символа за дадена година се определя от комбинацията от знаците на
средната температурна аномалия за топлото и за студеното полугодие по следния
начин. Когато и двете полугодия са с положителни средни аномалии, символът е
квадрат, когато са с отрицателни – кръг, когато топлото е с положителна аномалия,
а студеното с отрицателна – насочен нагоре триъгълник, а когато топлото е с
отрицателна аномалия, а студеното с положителна – насочен надолу триъгълник.
По-големите символи маркират барицентровете на съответните групи символи с
определена форма. Десетте нюанса на сивото съответстват на десетилетията на
XX в., а звездите представят барицентровете им. Долният панел е факторната
графика на променливите, в случая – месеците, изобразени със стрелки. По-
светлите стрелки са пасивните променливи: Year, AMO индексът и OLC. Елипсата,
изобразена с точки и плътната окръжност са съответно концентрационната елипса
за годините и корелационната окръжност на месеците. В скобите са процентите от
тоталната дисперсия, акумулирани от всяка от завъртените оси. Линията с точки и
пунктирната линия изобразяват незавъртените съответно абсциса и ордината.

Представянето на матрицата на данните във факторната равнина е много добро
– двете оси на факторните графики акумулират сумарно 82.50 % от тоталната
дисперсия. Първата незавъртяна ос обяснява 75.60 % от тоталната дисперсия. С



5.2 Дескриптивен анализ на главните компоненти 19

−0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Dimension 1 (54.49 %)

D
im

en
si

o
n
 2

 (
2
8
.0

1
 %

)

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0.00.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1900 1920 1940 1960 1980 1999

−1.0 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Dimension 1 (54.49 %)

D
im

en
si

o
n
 2

 (
2
8
.0

1
 %

)

−1.0

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0.00.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Jan FebMar

Apr

May
Jun

Aug
Sep,Jul
Oct

Nov

Dec

Year

AMO

OLC



5.2 Дескриптивен анализ на главните компоненти 20

принос към дисперсията ѝ, по-голям от средния, са месеците май–октомври и април.
Следователно ориентацията ѝ се определя от месеците на топлото полугодие. Тя е
size factor (размерен фактор) – всички месеци са положително и високо корелирани
с първата главна компонента. Това означава, че би трябвало тя да подрежда
годините по големината на годишната аномалия. Действително, корелацията
с първата главна компонента на практически напълно проектираната (99.9 %)
пасивна променлива Year е 0.998. Принос към дисперсията на оста, по-голям от
средния, имат 30 години, всичките добре представени. 16 от тях, в левия край, са
с отрицателни, а 14, в десния край, са с положителни средни годишни аномалии.
Определящите ориентацията на оста години с отрицателни средни аномалии са
в левия край на горния панел на фиг. 5.3, където точките са с тъмни тонове
– всичките са до 1922 г. Съответно определящите ориентацията на оста години
с положителни аномалии са в десния край и, с изключение на 1937 и 1943 г.,
бележещи максимума на затоплянето от началото на века, са сред светлите точки
от периода след 1980 г. Следователно тенденцията е за подреждане на годините по
големината на годишната аномалия в съответствие с времето. Налице са достатъчно
основания първата факторна ос да се интерпретира като общата дългопериодична
възходяща тенденция в редиците от температурните аномалии или накратко
общия статистически тренд. Поради все пак по-високите положителни корелации
на оста с месеците от топлото полугодие, тенденцията е по-устойчиво изразена
при летата.

Втората незавъртяна ос обяснява 6.90 % от тоталната дисперсия. Както се
вижда от долния панел на фиг. 5.3, корелациите на 5 от месеците с втората
главна компонента са положителни, а на 7 – отрицателни. Тя е биполярен фактор.
Средната месечна корелация е 0.01, т. е. на практика корелации няма. Вижда се,
че с изключение на април и ноември, оста противопоставя топлото на студеното
полугодие. С принос към дисперсията и́, по-голям от средния, са януари, февруари
и март. Следователно ориентацията на втората ос се определя от зимата. С по-
голям от средния принос към дисперсията на оста са 33 години – по 3-4 от всяко
десетилетие. С положителни координати са 19 от тях. Налице е тенденция сред
годините с положителни координати по вертикалната ос да преобладават такива с
топли зими, а сред тези с отрицателни координати по нея – такива с топли лета.
Така втората факторна ос характеризира вътрешногодишните сезонни контрасти.
Това дава основание тя да се интерпретира като общата късопериодична, сезонна

Фигура 5.3 (preceding page): Факторни графики на матрицата на данните за средните ме-
сечни температурни аномалии в Северното полукълбо през XX в. и пасивните променливи:
среднaта годишнa аномалия за полукълбото (Year), AMO индексът и OLC (по-светлите
стрелки).
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компонента в редиците от аномалиите. Тъй като ориентацията на оста се определя
от зимните месеци, тази компонента е по-изразена през зимите.

Що се отнася до анализа на останалите пасивни променливи, AMO корелира
съществено само с първата главна компонента (0.59), а OLC – само с втората
(-0.66).

Това са формалните резултати от проведения дескриптивен PCA-анализ.
Отразяват ли те адекватно реални климатични процеси в декаден до сезонен
времеви мащаб?

Първата главна компонента е дългопериодична (мулти- и междудекадна) и
силно корелира с всички месеци, като най-високи са корелациите с тези от топлото
полугодие. Тя има слабо изразена сезонност. В светлината на хипотезата на Wallace
et al. (1996), нея можем да асоциираме с радиационния фактор, който има същите
особености. Съществената корелация на тази главна компонента с AMO ни дава
основание освен радиационния фактор, в нея да разпознаваме още и ефекта на
AMO. От своя страна, високата и́ корелация с Year говори, че главната особеност в
хода редицата от средни годишни аномалии на полукълбото е трендът. Последният
следва да е свързан с радиационния фактор и да е модулиран от AMO. AMO
е свързана с флуктуациите в интензивността на термохалинната циркулация в
Северния Атлантически океан. Тя е основна естествена причина за междудекадната
климатична изменчивост в глобален мащаб (Dong and Sutton, 2005), чието влияние
е проявено преди всичко през летните месеци (Sutton and Hodson, 2005). В нейно
лице разпознаваме дългопериодичната компонента на динамичния фактор.

Ориентацията на втората ос се определя от зимните месеци, а съответната
и́ главна компонента описва остатъчни високочестотни (междусезонни до меж-
дугодишни) колебания. Това дава основание да я свържем с високочестотната
компонента на динамичния фактор в хипотезата на Wallace et al. (1996). Фактът,
че антикорелира съществено със зимния OLC се съгласува с извода на Wallace et al.
(1996, 1995), че основният механизъм във формирането на тази компонента на
динамичния фактор е диференцираното нагряване на океана и сушата. Физически
OLC е мярка за главната термична нееднородност в иначе зонално-симетричната
циркулация, която играе роля в усилването вихрите за сметка на зоналния пренос
в средните ширини (Lorenz, 1984;Roebber, 1995).

За да уточним интерпретацията на факторните оси, завъртаме факторните
тегла по метода varimax. Той се стреми към проста структура на факторните
тегла, такава, че всеки фактор да има максимални по абсолютна стойност (близки
до ± 1) тегла върху едни месеци и близки до 0 върху останалите. Ето защо при
завъртането на анализа, радиационният фактор, който е с големи тегла въху всички
месеци следва да

”
изчезне“ – частта от тоталната дисперсия, която обяснява той

ще се разпредели върху завъртените фактори така, че всеки от тях да има големи
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тегла само върху определени групи месеци. В този смисъл завъртането ще даде
приоритет на фактори, които имат

”
предпочитания“ само към определени групи

месеци. Това означава, че трябва да очакваме за сметка на радиационния фактор
да се откроят факторите с ясно изразен сезонен ефект: AMO и OLC, представящи
съответно интензивността на термохалинната циркулация в Атлантическия океан
и силата на вихрите, наложени на едромащабния зонален пренос.

След завъртането на хоризонталната ос се падат 54.49 %, а на вертикалната
– 28.01 % от тоталната дисперсия. С първата компонента значително корелират
само месеците от май до декември, а с втората – само месеците от януари до април.
На графиката на годините се наблюдава тенденция годините да се разпределят
по квадранти в зависимост от комбинацията от знаците на средните аномалии за
топлия и за студения им сезон. Грубо казано, годините с топли лета са вдясно,
тези със студени лета са вляво, тези със студени зими са надолу, а тези с топли
зими са нагоре. Наблюдава се подреждане на барицентровете на десетилетията от
30-те до 70-те години, всичките добре представени, по направление на първата ос,
като се противопоставят 30-те и 40-те на 60-те и 70-те години. Относно анализа на
пасивните променливи, първата завъртяна стандартизирана главна компонента
корелира съществено само с AMO (0.70), а втората – само с OLC (-0.80).

И така, първият фактор в анализа с въртене на осите съществено корелира
с месеците от топлото полугодие без ноември и декември. Той класифицира
годините според знака на средната аномалия на топлото им полугодие. Сред
индексите на предпочитаните моди и термичните атмосферни форсинги значителни
са корелациите му само с AMO. Той противопоставя десетилетията с максимално
AMO (30-те и 40-те) на тези с минимално AMO (60-те и 70-те) (вж. фиг. 4.1).
Така в първия фактор в структурата на междумесечните корелации разпознаваме
термохалинната циркулация в Северния Атлантически океан, представена от AMO
и с най-осезаем ефект през топлите месеци. Противопоставянето на 30-те и 40-
те на 60-те и 70-те години по първата ос свидетелства в полза на хипотезата,
че затоплянето до края на 30-те и последвалото слабо захлаждане в Северното
полукълбо до края на 70-те години е свързано с цикличността на интензивността
на термохалинната циркулация в Атлантическия океан (Delworth and Knutson,
2000;Delworth and Mann, 2000; Johannessen et al., 2004; Schlesinger and Ramankutty,
1994).

Вторият фактор в анализа с въртене на осите съществено корелира с месеците
от студеното полугодие без ноември и декември. Той класифицира годините според
знака на средната аномалия на студения им сезон. Сред индексите на предпочита-
ните моди и термичните атмосферни форсинги значителни са корелациите му само
с OLC. Следователно вторият фактор в структурата на междумесечните корелации
е интензивността на вихрите, наложени на едромащабния зонален пренос, мярка
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за която е зимният OLC. Статистически усилването на меридионалните вихри
(нарастването на OLC) се свързва с по-студени, а отслабването им (намаляването
на OLC) – с по-топли зими. На какво се дължи тази закономерност? Трябва да
се има предвид, че средната температурна аномалия на Северното полукълбо
през зимата се определя преди всичко от температурните аномалии във високи-
те ширини над континентите. Причината е, че там аномалиите са с най-големи
амплитуди и при осредняването по площта на полукълбото не се компенсират
напълно (Barnett, 1978;Hurrell, 1995;Wallace et al., 1996). Вихровият пренос се
усилва за сметка на зоналния. Отслабен зонален пренос означава, че обменът на
въздушни маси между океана и сушата е по-слаб, в резултат на което над сушата
се формират големи отрицателни аномалии, определящи отрицателния знак и
на средната за полукълбото аномалия. Обратно, при слаби меридионални вихри,
респ. по-силен зонален пренос, обменът на въздушни маси между океана и сушата
е интензивен, сушата е аномално топла, което определя и знака на средната за
полукълбото аномалия.

От фиг. 5.3 се вижда, че ноември попада в групата на летните месеци, а
декември е по-близо до летните, отколкото до зимните месеци. Структурата на
междумесечните корелации сведетелства, че на тях трябва да се гледа по-скоро
като на преходни, или

”
есенни“ месеци. Може да се направи изводът, че преходът

от топлото към студеното полугодие е по-плавен, отколкото този от студеното към
топлото. Физически това може да се обясни с действието на океана като топлинен
буфер. Така годишният ход на температурните аномалии в Северното полукълбо
се характеризира с три сезона: лято (май-октомври), есен (ноември и декември) и
зима (януари-април).

И така, дескриптивният PCA-анализ показа, че статистическата структура на
месечните температурни редици в междудекаден до сезонен мащаб се определя
от два фактора – радиационен и динамичен. Радиационният е дългопериодичен
(мулти- и междудекаден), изразен през всички месеци, но най-ясно през тези от
топлото полугодие. Динамичният фактор има две компоненти: дългопериодич-
на (мулти- и междудекадна), изразена през топлите месеци, и късопериодична
(междусезонна до междугодишна), изразена през студените месеци. Физически
дългопериодичната компонента на динамичния фактор е представена от термо-
халинната циркулация в Атлантическия океан, а късопериодичната – от силата
на вихрите, наложени на едромащабния зонален пренос. Подкрепя се хипотезата,
че захлаждането на Северното полукълбо в средата на миналия век е свързано
с цикличното отслабване на интензивността на термохалинната циркулация в
Атлантическия океан. В климатологията на температурните аномалии в Северното
полукълбо се открояват 3 сезона: лято (май-октомври), есен (ноември и декември)
и зима (януари-април).
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Фигура 5.4: Матрица на близостите за
календарните месеци по температурните
данни за периода май 1900–април 2000.

В предния параграф бе разкрита и интерп-
ретирана статистическата структура на мат-
рицата на данните от месечните редове на
температурните аномалии в Северното полу-
кълбо от междудекаден до сезонен мащаб.
Целта на този параграф е да се намали още
времевият мащаб до времето на дискретиза-
цията – един месец, като се изследват дирек-
тно междумесечните различия.

Подходяща изследователска техни-
ка е многомерният мащабен анализ
(Multidimensional Scaling Analysis, MDS).
На входа на MDS-анализа се подава мат-
рицата от близостите между изучаваните
обекти. Тя съдържа стойностите на количес-
твена мярка за различията между обектите.
Резултатът от анализа е пространствена
конфигурация от точки в нискоразмерно пространство, наречена финална кон-
фигурация на MDS-решението. Целта на процедурата е да представи възможно
най-добре наблюдаваната структура на матрицата на близостите в термини на
разстояния между съответните точки във финалната конфигурация. Крайната
цел е интерпретацията на MDS-решението.

Тук обекти са календарните месеци. Като мярка за близостта между двойка
месеци се избира сумата по редове, т. е. по годините, от квадратите на разликите
между съответните им стълбове в матрицата на данните. Подредените в квадратна
таблица суми дават симетричната 12×12 матрица на близостите, визуализирана на
фиг. 5.4. В нея се наблюдава структура. Докато през топлото полугодие месеците
са близки един с друг, месеците от двата сезона и двойките месеци от студеното
полугодие се отличават.

Фигура 5.5 показва финалната конфигурация на полученото MDS-решение.
Вижда се, че докато топлите месеци образуват кластер, студените са разпръс-
нати. Основното противопоставяне по хоризонталната ос е между февруари
и март и топлите месеци. Вертикалната ос противопоставя декември и март
на януари и февруари. Следователно, докато противопоставянето по хоризон-
талата е междусезонно, по вертикалата е вътрешносезонно. Месеците ноемв-
ри и декември са изключения. Ноември лежи в кластера на топлите месеци,
а по първата размерност декември също се причислява към топлите месеци.
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Фигура 5.5: Финална конфигурация на
двумерното MDS-решение.

Както при дескриптивния PCA-анализ в
предния параграф, ноември и декември се
отделят като особени месеци.

Интерпретирането на двете размернос-
ти е нетривиална задача. Логиката на MDS-
анализа в случая е както следва. Ако кар-
тината на фиг. 5.4 е генерирана от някаква
съвкупност от латентни свойства на месеци-
те, те трябва да рефлектират върху коорди-
натите на месеците по двете оси на фиг. 5.5.
Първата размерност корелира съществено по
Spearman с долните процентили на месечни-
те редици, а втората – с горните. Максимал-
ните корелации се наблюдават около 30-тия
(-0.73) и 70-тия процентил (0.90). Следовател-
но първата размерност може да се интерпретира като 30-тия, а втората като 70-тия
процентил. И така, картината на близостите на фиг. 5.4 зависи от различните
месечни климатологии на най-топлите и най-студените години през XX в. Първата
размерност е във високо рангово съответствие и с месечните наклони (0.85) и
алтернативно може да се интерпретира още като месечия наклон.

Имат ли формалните резултати от MDS-анализа климатологична интерпрета-
ция? Нека всяка година земната климатична система

”
оценява“ междумесечните

различия, приписвайки на всеки месец определена стойност на температурната
аномалия и нека един от координатните вектори на фиг. 5.5 корелира силно с
годишния ход на някоя глобална климатична характеристика. Съгласно теорията
на MDS-анализа този годишен ход играе важна роля в генерирането на

”
оценките“.

Разбира се, климатичната система не може да оценява в буквалния смисъл на
думата. Тук

”
оценяването“ се разглежда като краен резултат от съвместното

действие на физическите процеси в климатичната система. MDS-анализът не може
да разкрие тези скрити процеси, но може да идентифицира климатичните характе-
ристики, отразяващи съвместното им действие. В този контекст, климатологичната
интерпретация на двете размерности на MDS-решението трябва да се търси в
климатичните характеристики, свързани с топлинния баланс на полукълбото. Пър-
вата размерност е високо корелирана по Spearman с океанското топлосъдържание
(-0.92), покритието със сняг и морски лед (-0.86) и покритието на арктическия
морски лед (0.82). Така тя следва да се интерпретира като състоянието на горните
океански слоеве и разглежданите компоненти на криосферата в Северното полу-
кълбо. Втората размерност не е асоциирана с нито една от обсъдените климатични
характеристики. Причината е ясна. Докато противопоставянето по втората размер-
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ност е вътрешносезонно, основните контрасти в годишните цикли на климатичните
характеристики са междусезонни. Усилията втората размерност да се идентифи-
цира с някоя климатична характеристика с подходящ годишен цикъл останаха без
успех. Статистически повишената интензивност и хаотичност на атмосферната
циркулация през зимата поражда по-висока изменчивост на двойките разлики
между месечните аномалии в рамките на студения сезон. Акумулиран от мярката
на близостите, този ефект се разкрива от основните опозиции между студените
месеци по втората размерност. Следователно тя отразява повишената хаотичност
на атмосферната динамика в Северното полукълбо през зимата. Защо точно януа-
ри и февруари се противопоставят на декември и март? Мнението тук е, че тази
финална конфигурация на MDS-решението е оформена случайно. Поради високата
рангова връзка на втората размерност със 70-тия процентил можем да заключим,
че неговият годишен ход адекватно отразява различията между студените месеци
вследствие на силната хаотичност.

И така, по хоризонталата решението противопоставя месеците от топлото на
месеците от студеното полугодие. Поради високото рангово съответствие, първата
размерност се асоциира с годишните ходове на океанското топлосъдържание
и покритията на полукълбото със сняг и морски лед. Опозицията по втората
размерност на зимните месеци се интерпретира като проява на силната хаотичност
на атмосферната динамика през зимата.

Резултатите в настоящата глава дават основание да се формулира следна-
та хипотеза за наблюдаваните междумесечни различия във времевите редове от
месечните температурни аномалии в Северното полукълбо през XX в. Те се опре-
делят от два фактора. Единият е радиационен, дългопериодичен, изразен през
всички месеци, но най-ясно през тези от топлото полугодие и физически представен
преди всичко от термодинамичните обратни връзки, включващи компонентите
на криосферата. Другият е динамичен и има две компоненти: дълго- и късопе-
риодична. Дългопериодичната е изразена през топлото полугодие и е физически
представена от термохалинната циркулация в Северния Атлантически океан и
топлосъдържанието на горния слой на океана; късопериодичната компонента е
изразена през студеното полугодие, физически е свързана с диференцираното
нагряване на океана и сушата, определящо интензивността на вихрите, наложени
на едромащабния зонален пренос, и отразява силната хаотичност на атмосферната
динамика през зимата.



VI
Заключение

Настоящата дисертационна работа изследва два въпроса. Каква е природата на
нестационарността на времевата редица от годишните температурни аномалии в
Северното полукълбо през XX в. и какви са различията между температурните
редове за календарните месеци?

Установено бе, че докато температурните редове за полукълбото и сушата
са стационарни, относно линейни трендове с пречупени през 1963 г. свободен
коефициент и наклон, процеси, то при океана хипотезата за липса на структурна
промяна не може да се отхвърли. Детрендваните редици се описват добре от прости
авторегресионни модели с 19-годишно сезонно закъснение. Предложеният нов
механизъм за резки климатични промени се основава на понятието за

”
адаптивност“

на един климатичен режим и предполага импулсно външно въздействие. Ако
въздействието, макар и малко, е в момент, когато климатичното състояние е
близо до границата на адаптивност и е в подходящата посока, то ще принуди
състоянието да пресече границата. След кратък преходен период климатичното
състояние започва да следва друг режим. При рязката климатична промяна през
1963 г. ключови са ролите на импулсния радиационен форсинг от изригването на
вулкана Agung – тригер за прехода, и на близостта на климатичното състояние до
границите на адаптивност. В същия контекст бяха обсъдени предлаганата от други
автори рязка климатична промяна през 1976–1977, природата на 19-годишното
сезонно закъснение в шумовите редици около счупените трендове и дългосрочното
прогнозиране на климата.

Статистическата структура на месечните температурни редици се определя от
два фактора. Единият е радиационен, дългопериодичен, изразен целогодишно, но
по-ясно през топлото полугодие. Физически е представен преди всичко от термо-
динамичните обратни връзки, включващи компонентите на криосферата. Другият
фактор е динамичен и има две компоненти: дълго- и късопериодична. Дълго-
периодичната е изразена през топлото полугодие и е физически представена от
термохалинната циркулация в Северния Атлантически океан и топлосъдържанието
на горния слой на океана; късопериодичната компонента е изразена през студеното
полугодие, физически е свързана с диференцираното нагряване на океана и суша-
та, определящо интензивността на вихрите, наложени на едромащабния зонален
пренос, и отразява силната хаотичност на атмосферната динамика през зимата.
Подкрепя се хипотезата, че захлаждането на Северното полукълбо в средата на
миналия век е свързано с цикличното отслабване на интензивността на термоха-
линната циркулация в Атлантическия океан. В климатологията на температурните
аномалии в Северното полукълбо се открояват 3 сезона: лято (май-октомври), есен
(ноември и декември) и зима (януари-април).



VII
Основни приноси на дисертацията

Нова хипотеза

• Рязка климатична промяна може да настъпи поради импулсно външно
въздействие. През 1963 г. изригването на вулкана Agung изиграва ролята на
тригер за прехода към нов климатичен режим. Преходът се осъществява,
защото в този момент климатичното състояние е близо до границите на
адаптивност на стария климатичен режим, индикатор за което е съвместното
поведение в различни времеви мащаби на основните климатични индекси и
атмосферните термични форсинги.

Нови страни на хипотезата на Wallace et al. (1996)

• Дългопериодичната компонента на динамичния фактор съществува, физи-
чески обусловена е от термохалинната циркулация в Северния Атлантически
океан, изразена е през лятото и е с представителен индикатор Атлатническата
мултидекадна осцилация.

• Късопериодичната компонента на динамичния фактор е физически обуслове-
на е от силата на вихрите в зоналния пренос и е с представителен индикатор
аномалиите на термичния контраст океан-суша.

Нови факти

• Времевите редове от годишните температурни аномалии в Северното по-
лукълбо през XX в. за полукълбото като цяло и сушата са стационарни,
относно пречупени през 1963 г. трендове, процеси. За полукълбото след пре-
ходен период 6, а за сушата 4 години наклонът на тренда се утроява. За
океана хипотезата за липса на структурна промяна не може да се отхвърли.
Остатъците в първите два случая следват прости авторегресионни процеси
със сезонно закъснение 19 г.

• Флуктуациите на термохалинната циркулация в Северния Атлантически
океан и на температурния контраст между океана и сушата са двата основни
естествени фактора в изменчивостта на месечните температурни редици за
Северното полукълбо.

• Климатологията на температурните аномалии в Северното полукълбо съ-
държа три сезона: лято (май-октомври), есен (ноември и декември) и зима
(януари-април).
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