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 چكیده

 تحقيقدر اين  شناسی تبديل شده است.ی کيهاندر حيطه مهماين موضوع به يکی از موضوعاتِ های پالنك هدی اخير در داتأييد شده هایبا توجه به نتايجِ عدمِ تقارن

های واقعیِ اين ماهواره با دادهی پالنك کامال گاوسی و متقارن، با توجه به طيفِ توانِ گزارش شده توسطِ ماهواره شده سازیشبيههای نقشه قله -قله تابع همبستگیِ

ی بدست آمده برای تابع نتيجهشود. های مختلف محاسبه میهای با زاويهکرهاختالفِ اين کميت بين نيم ،ضمنا برای تحقيق در مورد عدمِ تقارنشود. مقايسه می

کره به ی اختالفِ دو نيمهمچنين محاسبهدهد. های بزرگ نشان میسازی شده در مقياسهای شبيهتطابق خوبی را با نقشههای کل کره برای دادهقله  -همبستگی قله

دهد و جهتِ نامتقارنی بدست آمده مینشان ی انتخاب شده به ازای طولِ وصله های واقعیسازی و دادههای شبيهميانِ نقشهمعناداری را  ازای زوايای مختلف، اختالفِ

 با آنچه که گروه پالنك قبالً گزارش کرده است سازگاری دارد.
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Abstract 
 

Concerning to recent confirmed asymmetries in Planck data it has been became a hot topic in cosmology. We 
simulate Gaussian and symmetric maps by using extracted power spectrum from Planck data and with 
calculating peak-peak correlation function we compare them with real maps. For investigating asymmetry in 
sky map we calculate peak-peak correlation function for each hemisphere with rotating on the whole of sphere. 
Our results confirms peak-peak correlation function correspondence on the entire of sphere between simulated 
maps and real maps in large scales. Also calculating difference between two hemispheres in different angles 
represents discrepancy between simulated maps and real data for every patch. Also asymmetry direction 
detected by our method is consistent with that of reported by Planck team . 
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 قدمهم

 آماریِ عتوزيشناسی استاندارد، فرض گاوسی بودنِ در کيهان     

ترين سازد. در سادهرا می کيهانتصوير اصلی ما از  وخيزهاافت

شرايط اوليه در دوران فرض بر اين است که های تورمی مدل

گاوسی  ی احتماالًبا توزيعوخيزهای تصادفی منجر به افت ،تورمی

وخيزهای اگر توزيع آماری افتشوند. ی کيهانی میدر تابش زمينه

طيفِ توان ای )تابش زمينه گاوسی باشد، تابع همبستگی دو نقطه

های درباره ويژگیمهم در فضای فوريه( آن شامل تمام اطالعاتِ 


