
Tato doktorská práce podává celkový přehled teoretických a observačních poznatkøu o
systematicky se měnící počáteční hmotové funkci hvězd (IMF). Práce se soustředí na vliv
změny paradigmu z univerzální k proměnné IMF na chemickou evoluci galaxií. Pro tento
účel byl v rámci práce vyvinut výpočetní software (GalIMF), který umožňuje studium
chemického vývoje galaxií s IMF, která se systematicky mění podle fyzikálních podmínek
v dané galaxii. Závislost IMF na parametrech jako obsah kovøu v galaxii a nebo míra
formování hvězd je kalibrována podle empirických dat z jednotlivých mladých hvězdokup.
Takzvaná IGIMF (integrovaná galaktická počáteční hmotová funkce hvězd) teorie bere v
potaz formování hvězd na škálách jednotlivých hvězdokup a umožňuje výpočet hvězdné
populace v celé galaxii. GalIMF kód počítá počáteční hmotovou funkci v galaxii každý
časový krok a bere tak v potaz závislost produkce chemických elementøu na současné
hvězdné populaci v galaxii a také počítá nové fyzikální počáteční podmínky pro nově se
formující hvězdy a jejich IMF. To znamená, že galaktická IMF a abundance chemických
elementøu se vyvíjí s časem. GalIMF kód je první kód, který takové výpočty umožňuje a
je veřejně dostupný. V rámci této práce jsem použili GalIMF kód pro studium chemické
evoluce eliptických galaxii (anglická zkratka ETGs), jak trpasličích tak velmi hmotných.
Jeden z hlavních poznatkøu je, že variabilní IMF hraje klíčovou roli pro nalezení parame-
trøu jako celková hmotnost galaxie, historie formování hvězd a efektivita formování hvězd,
tak aby se shodovali s hodnotami z pozorování. Tyto výpočty také umožňují nezávislý
odhad časové škály na které se galaxie formují, produkce supernov typu Ia a nové limitace
pro variabilitu počáteční hmotové funkce pro málo hmotné hvězdy. Tato doktorská práce
poskytuje veřejně dostupný GalIMF kód s plně proměnnou počáteční hmotovou funkcí,
která jako první, presentuje řešení pro neshodu mezi časovými škálami formování galaxií
obdržených ze studia hvězdných populací a chemického složení.
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