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Abstract 
Climate variability is analyzed by applying linear and nonlinear statistical methods. Their use aims to compare and 
demonstrate the advantages and disadvantages of each technique in the analysis of climate series. The use of correlation 
analysis with a time lag confirmed the generally accepted view that carbon dioxide (CO2) is the main initiator of global 
warming. The multiple linear regression showed that the selection of factor variables must be done very carefully, 
taking into account the potential dependences between them. Using nonlinear regression, it was found that the variations 
of the Earth's magnetic field is an alternative to CO2 as an engine of modern global warming. 
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Резюме 
Измененията в климата са анализирани чрез прилагането на линейни и нелинейни статистически методи, като 
тяхното използване има за цел да сравни и да демонстрира  предимствата и слабостите на всеки един от тях при 
анализа на климатичните редове. Използването на корелационен анализ с отместване във времето потвърди 
общоприетото схващане, че въглеродният диоксид (СО2) е основният инициатор на глобалното затопляне. 
Линейният многофакторен регресионен метод показа, че подбирането на факторните променливи трябва да 
става много внимателно, с отчитането на потенциалните зависимости между тях. С помощта на нелинейната 
регресия бе установено, че изменчивостта на магнитното поле на Земята е една алтернатива на СО2 като 
двигател на съвременното затопляне на климата.   
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