
Abstrakt 

 

Aplikace multivariantní statistiky pro analýzu 2D termo-mechanických numerických modelů 
diapirizmu 

Většinu termo-mechanických procesů, které jsou spjaty s geodynamickým vývojem litosféry, 
lze odvodit ze zákonů zachování hmotnosti, hybnosti a energie při kontinuálním pojetí 
prostoru. Studium takových dynamických systémů odhaluje jejich silnou citlivost na variaci 
počátečních podmínek. 

Pro testování aplikovatelnosti multivariantní statistiky při analýze vlivu počátečních podmínek 
byly vytvořeny dva nezávislé 2D termo-mechanické multivrstevné numerické modely 
korového diapirizmu moldanubika. Proces diapirismu v centrální části moldanubika je 
charakteristický exhumací HP-HT granulitů během variské orogeneze (Lexa et al., 2011), 
která je ovlivněna zejména hustotním kontrastem střední mafické a spodní felzické kůry, 
poměrem množství mafického a felzického materiálu, radiogenní tepelnou produktivitou 
felzické spodní kůry a tvarem rozhraní obou vrstev.  

Iniciální nastavení modelů reflektuje situaci v budoucí střední části Českého masivu po 
subdukci kontinentální kůry saxothuringika a redistribuci felzického materiálu na bázi 
spodně-korové oblasti moldanubika (dle modelu Schulmanna et al., 2009). Obě modelové 
domény mají stejnou litologickou strukturu, reprezentující unifikovanou svrchní a střední 
felzickou kůru, mafickou střední kůru a felzickou spodní kůru. 

První model testuje vliv změny amplifikace rozhraní mafické střední a felzické spodní kůry, 
mocnosti felzické spodní kůry a radiogenní tepelné produktivity felzické spodní kůry na 
celkový vývoj modelové domény a jednotlivých partií diapirového tělesa a mafické střední 
kůry. Druhý model se liší pouze variovanými parametry, které představují hustotu mafické 
střední kůry, hustotu felzické spodní kůry a radiogenní tepelnou produktivitu felzické spodní 
kůry. 

Při průběhu většiny simulací obou modelů, které jsou charakteristické vyššími rychlostmi 
exhumace a materiálové deformace, lze charakterizovat následující vývoj: 1) iniciální 
redistribuci felzického materiálu do oblasti budoucího jádra diapirové struktury; 2) iniciální 
prudké zahřívání spodní kůry; 3) exhumaci felzického materiálu a tvorbu diapirové struktury; 
4) zpomalení exhumace a relaminaci felzického materiálu v oblasti unifikované svrchně-
střední kůry. 

Pro porovnání všech simulací obou modelů byly vytvořeny dvě třídy výstupních modelových 
parametrů. První typ parametrů kombinuje P-T podmínky v klíčových oblastech modelové 
domény a míru a rychlost přesunu materiálového segmentu v těchto oblastech. Druhý typ 
parametrů charakterizuje doménu z globálního hlediska na základě průměrných hodnot 
teploty a rychlosti deformace v modelové doméně v časovém okamžiku nejvyšší rychlosti 
deformace. Dalšími globálními parametry pak jsou míra a čas přemístění felzického materiálu 
během jeho exhumace. 

Aplikací multivariantní statistiky na výstupní modelové parametry bylo zjištěno, že nejvyšší 



význam na změnu dynamiky modelu lze přisuzovat variaci mocnosti felzické spodní kůry a 
hustotnímu kontrastu obou bazálních vrstev. Naopak nejnižší význam lze přisuzovat 
amplifikaci rozhraní mafické a felzické kůry. Radiogenní tepelná produktivita se ukazuje jako 
významný faktor, který se však stává sekundárním v kontextu narůstajících hodnot hustotního 
kontrastu. Váha nárůstu radiogenní tepelné produktivity spočívá v nárůstu teplotně-tlakových 
diferencí u simulací s variabilní mocností felzické kůry a nárůstu rychlosti exhumace 
felzického materiálu u simulací s variabilním hustotním kontrastem bazálních korových 
vrstev. 
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