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Zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych!

ASAS-SN: zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych
ASAS-SN (czytaj… assassin / zabójca)
"All-Sky Automated Survey
for Supernovae".
●

Motto twitterowe:
„We monitor the Variable Universe: All-Sky, All-the-Time“,
„Monitorujemy cały zmienny Wszechświat: całe niebo, cały czas“.

●

Niskobudżetowy (od 2013 roku kosztował około 1 mln $).

●

Projekt obserwacji całego nieba (teleskopy kwadrupolowe: Brutus + Cassius).

●

Monitorowanie zmienności obiektów na niebie w zakresie 9 - 17 mag.

●

Automatyczny proces wykrywania zmienności obiektów na niebie.

●

Protoplastą projektu ASAS-SN był polski ASAS / G.Pojmański, B.Paczyński /
/ monitorowanie zmienności 20 milionów gwiazd 8-14 mag.

ASAS-SN: zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych.
Idea projektu ze strony domowej ASAS-SN:
Niebo jest ogromne. Nawet w obecnych czasach tylko ludzkie oczy są w
pełni zauważyć na niebie zjawiska przejściowe - zmienne i gwałtowne
zdarzenia, które są ważnymi probierzami natury i fizyki naszego Wszechświata.
Zamierzamy to zmienić z pomocą naszego projektu "All-Sky Automated
Survey for Supernovae" (ASAS-SN lub "assassin"/zabójca), który docelowo
będzie automatycznie obserwował każdej nocy całe widzialne niebo aż do 17
magnitudo – 25 tysięcy razy słabsze obiekty niż ludzie oko.
Ten projekt dostarczy wielu ważych odkryć. Niektóre z nich mogą
potencjalnie zmienić astrofizykę. Należy myśleć o projekcie ASAS-SN jako o
"SSST" (Small Synoptic Survey Telescope), który jest uzupełnieniem LSST
(Large Synoptic Survey Telescope) i innych podobnych projektów
pokrywających obserwacjami jasne obiekty na całym niebie.
Jasne zjawiska przejściowe galaktyczne i pozagalaktyczne odkryte w
początkowej fazie naszego projektu są szczególnie wartościowe, ponieważ są
one łatwe do badań z wykorzystaniem teleskopów o umiarkowanych
rozmiarach.

ASAS-SN: zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych.
ASAS–SN tworzą astronomowie z Uniwersytetu Stanowego Ohio w USA
oraz współpracownicy z innych ośrodków:
• Ohio State University: Jon Brown, Diego Godoy, Tom Holoien, Chris Kochanek,
Kris Stanek, Greg Simonian, Udit Basu, John Beacom, Todd Thompson, Ben
Shappee (na stypendium w innych ośrodkach),
• José Luis Prieto (Universidad Diego Portales; MAS),
• Grzegorz Pojmanski (Warsaw University Observatory),
• Joseph Brimacombe (Coral Towers Observatory),
• David Bersier (LJMU),
• Subo Dong, Ping Chen (KIAA-PKU),
• Emilio Falco (CfA),
• Przemysław Wozniak (LANL).

ASAS-SN: lokalizacja teleskopów.
Ogólnoświatowa sieć teleskopów zarządzana przez LCOGT. Teleskopy ASAS–SN
znajdują się w dwóch lokalizacjach pod hostingiem LCOGT: Brutus - Haleakala i
Cassius - Cerro Tololo. Na rysunku pokazano pory dnia w lokalizacjach LCOGT
około północy czasu środkowoeuropejskiego w połowie września. W tabeli są
podane współrzędne geograficzne obserwatoriów LCOGT (kolumna „coordinates”),
ich wysokość nad poziomem morza (kolumna „elevation”) i strefa czasowa
(kolumna „timezone”).
Planowane jest uruchomienie
jeszcze dwóch kwadrupolowych
teleskopów ASAS-SN
w Obserwatorium McDonald i
Obserwatorium Sutherland.
Pozwoli to zmniejszyć
liczbę przerw obserwacyjnych
spowodowanych kiepską pogodą
Tak, jak np. ostatnio
w listopadzie 2015r. na Hawajach.
Docelowo będą funkcjonowały
4 teleskopy kwadrupolowe
w ramach projektu ASAS-SN.

ASAS-SN: lokalizacja teleskopów.
Docelowo będą funkcjonowały 4 teleskopy kwadrupolowe w ramach
projektu ASAS-SN.

ASAS-SN vs ASAS.
Porównanie możliwości ASAS-a i ASAS-SN w zakresie gwiazd zmiennych:
ASAS:
●
Monitorowanie całego nieba w zakresie 8<V<14 mag.
●
Obserwacje ~20 milionów gwiazd / odkryto 50 tys. gwiazd zmiennych.
ASAS-SN:
●
Monitorowanie całego nieba w zakresie 9<V<17 mag.
●
1000 razy większa objętość przestrzenna.
●
Szybszy sposób redukcji obserwacji.
●

ASAS-SN: plany.
Cel długoczasowy-udostępnienie danych ASAS-SN dla ogółu astronomów.

ASAS-SN: pole powierzchni całego nieba.
●

Całe niebo ma powierzchnię A = 41250 stopni kwadratowych!
A = 4∏ x steradianów = 41250 stopni kwadratowych =
= 500 000 000 000““ (500 miliardów sekund kwadratowych łuku).

Jaka jest potrzebna wielkość dysku twardego komputera, aby zapisać
obraz całego nieba za pomocą kamery CCD 16-bitowej w skali 1“/piksel?
500 000 000 000““ (powierzchnia całego nieba)
/
1““/piksel
*
2 bajty/piksel (16-bitowy konwerter analogowo-cyfrowy)
=
1 000 000 000 000 bajtów
=
1 Terabajt
=
obraz całego nieba w skali 1"/piksel
zarejestrowany kamerą CCD 16-bitową !!!
●

●

●

Jednorazowy obraz całego nieba (= obraz całego nieba na daną epokę)
- praktyczne powody zwiększające (+) lub zmniejszające (-)
zapotrzebowanie na zasoby dyskowe komputera :
(+)
Zdjęcia robi się "z zakładkami".
(+)(-) Optymalna rozdzielczość kamery CCD → 2 piksele → S“ seeing.
(-)
Nie fotografuje się tych okolic, gdzie jest Księżyc i Słońce.
Obserwacje ASAS-SN każdej pogodnej nocy zapełniają około 60 GB
na dyskach komputerów (ale zdjęcia są wykonywane w skali ~8“/pixel).

ASAS-SN: teleskopy kwadrupolowe Brutus i Cassius.

Są to teleskopy „kwadrupolowe” / jednostki obserwacyjne o następujących parametrach:
●
wspólny montaż paralaktyczny;
●
cztery astrografy o aperturach 14 cm na wspólnym montażu
(tzn. cztery markowe obiektywy Nikon AF–S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VRAF
/cena ok. 10 tys.$/szt.);
●
cztery kamery CCD mono firmy FLI model ProLine PL230
back–iluminated o matrycy 2048x2048 pikseli
(bardzo niski poziom szumów, piksele o boku 15 μm,
studnia potencjału piksela aż 150 000 e-).
●
cztery filtry dżonsonowskie V;
●
FOV (pole widzenia) 4x4,5ºx4,5º (~4x20st.kw.);
●
skala zdjęć CCD - 7,8“/piksel;
●
zasięg V~17mag (przyzwoitny SNR)→90-sek ekspozycja;
●
powierzchnia fotografowanego nieba
każdej pogodnej nocy ~ 10 000 stopni kwadratowych.

→

Brutus/Hawaje

←
Mount Haleakala
wyspa Maui,
Hawaje.

ASAS-SN: teleskopy kwadrupolowe Brutus i Cassius.
Brutus (Haleakala/Maui/Hawaje)

Cassius (Cerro Tololo/Chile)
- jeszcze wersja „dipolowa“.

ASAS-SN: teleskopy kwadrupolowe Brutus i Cassius.
Brutus (Haleakala/Maui/Hawaje)

Cassius (Cerro Tololo/Chile)
- wersja „kwadrupolowa“ (od lipca 2015r.).

ASAS-SN: FOV (pole widzenia) Brutusa/ Cassiusa.
Przykładowy fragment nieba „widziany“ przez „kwadrupolowego“ Brutusa
o polu 4 x 4,5º x 4,5º (~4x20 stopni kwadratowych).
Są to cztery zdjęcia 90–sekundowe wykonane przez Brutusa (wersja z czterema
obiektywami 14 cm), które zostały następnie połączone w jeden obraz.
Rozdzielczość tylko 7,8“/piksel !!!

ASAS-SN: FOV (pole widzenia) Brutusa/ Cassiusa.
Zdjęcie okolicy Wielkiej Mgławicy Andromedy (M31) złożone z 4 zdjęć
naświetlanych przez 90-sek, FOV = 4,5ºx4,5º (~20stopni kwadratowych).

ASAS-SN: kalendarium najważniejszych wydarzeń.
●

1997r. - uruchomienie przez polskich astronomów G.Pojmańskiego i B.Paczyńskiego

projektu obserwacji całego nieba ASAS – protoplasty projektu ASAS–SN.
●

Kwiecień 2013r. - uruchomienie pierwszej jednostki obserwacyjnej Brutus z dwoma

teleskopami do obserwacji nieba północnego (Haleakala, Hawaje).
●

Grudzień 2013r.-uruchomienie jednostki obserwacyjnej Brutus z 4 teleskopami.

●

Marzec 2014r. - uruchomienie drugiej jednostki obserwacyjnej Cassius z dwoma

teleskopami do obserwacji nieba południowego.
●

12 sierpnia 2014r. - odkrycie 50 supernowej (ASASSN–14fj).

●

11 maja 2015r. - odkrycie 150 supernowej (ASASSN–15il).

●

Lipiec 2015r. - uruchomienie Cassiusa z czterema teleskopami.

●

6 sierpnia 2015r. - odkrycie 200 supernowej (ASASSN–15nr).

●

29 grudnia 2015r. - odkrycie 5 supernowych jednego dnia.

●

Do 31 grudnia 2015r. - odkrycie 271 supernowych.

ASAS-SN: schemat procedury akwizycji i redukcji obserwacji.
●

ASAS-SN: zautomatyzowany system obróbki danych obserwacyjnych.

●

Image processing →

Standardowa obróbka zdjęć
(flat/dark/bias).
●

Image substraction →

Odjęcie zdjęcia obserwacyjnego
od wzorca (patrz następny slajd)
za pomocą
ISIS image subtraction package.
Identyfikacja nowych obiektów →
program SExtractor
(skrót od Source Extractor)

●

Data Quality Cut →

software automatyczne pomija
zdjęcia kiepskiej jakości,
a współrzędne nieudanej fotki są
wprowadzane do schedulera.
●

Transient Source Detection →

●

ASAS-SN Patrols → obserwacje

zmienności gwiazd kataklizmicznych(CV), rozbłyski karłów typu M, kwazary, blazary, AGN.

ASAS-SN: redukcja obserwacji→"image substraction".
Jak ASAS–SN odkrywa supernowe na przykładzie ASASSN–13bb?
A–zdjęcie referencyjne (wzorcowe) ASAS-SN (~7,8”/piksel) do badania zmienności
danego fragmentu nieba,
●

●

●

B–archiwalne zdjęcie z DSS
w tej samej skali co A,
ale znacznie wyższej
rozdzielczości,
C–zdjęcie z 4 lipca 2013 r.
po przetworzeniu przez
pipeline ASAS–SN,
D–zdjęcie różnicowe C–A.

Zielone koło o promieniu15”
na rys.A/B/C wskazuje
na tą samą pozycję na niebie.

ASAS-SN: redukcja obserwacji→"CV patrol".
Przykładowe dane na koniec września ze strony ASAS–SN CV–Patrol informującej
o wybuchach gwiazd kataklizmicznych.
ASAS-SN Patrols -

poza zmiennością
gwiazd kataklizmicznych (CV),
dotyczą również obserwacji:
●
rozbłysków karłów typu M,
●
kwazarów,
●
Blazarów,
●
Aktywne jądra galaktyk (AGN).

ASAS-SN: przykładowe pokrycie nieba obserwacjami.

●
●
●
●

Przykładowe pokrycie nieba obserwacjami ASAS–SN.
Kolory wskazują na ilość dni, które upłynęły od obserwacji w dniu 30 IX 2015r r.
Pozycję Księżyca na niebie reprezentuje symbol – ● , a Słońca – Θ.
Całe obserwowalne niebo jest fotografowane w ciągu 2–3 dni.

ASAS-SN: przykładowe pokrycie nieba obserwacjami.

●

Pokrycie nieba obserwacjami za ostatnie 365 dni począwszy od 15 I 2016 r.

ASAS-SN: lokalizacja na niebie supernowych odkrytych do tej pory.

Lokalizacja na niebie dotychczasowych odkryć supernowych przez ASAS–SN.
Na rys. oznaczono, że im większy symbol tym mniejszy redshift do supernowej.

ASAS-SN:statystyka odkryć jasnych (<17mag) supernowych w 2015r.

●

●

●
●
●

Na całkowitą liczbę 230 jasnych supernowych (<17mag) odkrytych do 25 grudnia,
aż 137 stanowi łup ASAS-SN (~60%).
Wszyscy obserwatorzy poszukujący supernowych amatorsko odkryli
tym czasie 42 supernowe.
Reszta jasnych supernowych została odkryta przez inne profesjonalne przeglądy nieba.
Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN znajduje się pod odnośnikiem [3].
Na tej liście znajduje się ogołem 179 supernowych odkrytych przez ASAS-SN w 2015r.,
ale nie wszystkie osiągnęły jasność obserwowaną 17 mag.

ASAS-SN: statystyka odkryć supernowych ze wzgl. na położenie.

Rozkład jasnych supernowych jako funkcja absolutnej jasności galaktyki macierzystej i
położenia supernowej w sekundach łuku względem centrum galaktyki macierzystej.
Czerwone gwiazdki – supernowe odkryte przez ASAS–SN,
niebieskie „iksy” – supernowe odkryte przez innych zawodowych astronomów,
czarne kropki – supernowe odkryte przez miłośników astronomii.

ASAS-SN: statystyka odkryć supernowych.
Celem ASAS-SN jest zbieranie materiału obserwacyjnego o jasnych supernowych bez efektów
selekcji. Jest to kompilacja zdjęć 30 galaktyk macierzystych, w których wybuchły supernowe
typu Ia odkryte przez ASAS-SN do 25 marca 2015r. Zdjęcie każdej galaktyki macierzystej
zostało wzięte z przeglądu SDSS (Sloan Digital Sky Survey).

Galaktyki macierzyste o najmniejszej
jasności znajdują się
w górnym lewym rogu tej kompilacji,
a najjaśniejsze w dolnym prawym,
przy czym jest to jasność galaktyk
z przeglądu 2MASS
(2Micron All-Sky Survey).
Na każdym zdjęciu galaktyki na środku
jest wskazana pozycja supernowej.

Podano również odległość do galaktyki i nazwę supernowej. W tej próbce nie występują efekty
selekcji związane z odległością supernowej od jądra galaktyki oraz efekty faworyzujące jakąś
morfologię, kolor, jasność galaktyki macierzystej.

ASAS-SN: statystyka odkryć supernowych.
Powiększony rysunek z poprzedniego slajdu pokazujący brak efektów selekcji w liście
supernowych typu Ia odkrytych przez ASAS-SN

ASAS-SN: statystyka odkryć.
Rok 2014 – odkrycie 77 supernowych.
● Statystyka odkryć na dzień 27 lipca 2015r.:
●

• 475 nowych gwiazd kataklizmicznych,
• 41 rozbłysków karłów typu M o ampl.jasności większej niż 4 mag,
• 15 rozbłysków w blazarach,
• 194 supernowe (w tym: 147 typ Ia, 37 typ II, 6 typ Ib/Ic,
1 SLSN, 3 – bez określonego typu).
●

Rok 2015 - odkrycie 179 supernowych (ostatnia ASASSN-15uy).
najwięcej supernowych odkryto w grudniu 2015r. - 26 SN,
najmniej supernowych odkryto w listopadzie 2015r. - 8 SN.

Rok 2015 – odkrycie około 350 nowych gwiazd kataklizmicznych.
● Końcowka roku 2015 – każdego dnia odkrywano nawet po kilka SN:
●

28 XII – 2 SN,
29 XII – 5 SN,
30 XII – 1 SN,
31 XII – 3 SN.
●

Życzenie noworoczne administratora ASASSN na Twitterze:
„odkrycie 180 supernowych w 2016 roku!“

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
ASASSN–14ae i ASASSN–14li - prawdopodobne przykłady TDE.
Najbliższe do tej pory znane przypadkiTDE-redshift z=0,0436 i z=0,0206.
Zjawisko TDE (tidal disruption event) - rozerwanie gwiazdy przez siły
przypływowe bardzo masywnej czarnej dziury.
Czarne dziury o masach>100 tys.Mo mają „tidal radius“>„horizon radius“!
Po lewej stronie rysunku →
pokazano schematycznie
przebieg tego zjawiska.
●

●

Prawa strona →
wizja artystyczna.

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
ASASSN–14ae i ASASSN–14li - prawdopodobne przykłady TDE.

Zmiany czasowe w widmach kandydatów na TDE: ASASSN–14ae (po lewej
stronie) i ASASSN–14li (po prawej stronie). Na każdym z tych rysunków jest
również pokazany wykres w kolorze czarnym z widmem galaktyki macierzystej
(oznaczenia: host galaxy/SDDDS host). Cechą charakterystyczną TDE jest długo
utrzymujące się silne widmo ciągłe w zakresie niebieskim oraz szerokie linie
emisyjne (poszerzenie około 0,01 – 0,1 prędkości światła).

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.
●
ASASSN-15lh: supernowa typu SLSN-I, Mbol=-23,5mag!!!
●
SLSN=Super Luminous Supernovae=supernowe osiągające w masimum
jasność absolutną <-21 mag (arXiv:1208.3217 – artykuł przeglądowy o SN typu SLSN).
●
Typy SLSN:SLSN-II (linie H),SLSN-I(brak H),SLSN-R(=Radioaktywny Ni-56).
●
Poniżej w czerwonym okręgu po prawej stronie pokazano zdjęcie
z 16 czerwca 2015r. potwierdzające odkrycie tej SN. Supernową odkrył:
- Cassius w dn. 14 czerwca 2015r. w gwiazdozbiorze Indianina,
- w galaktyce macierzystej APMUKS(BJ)B215839.70–615403.9.
(Nietypowe: supernowe typu SLSN-I występują w galaktykach karłowatych !!!
AMPUKS(BJ) ... jest galaktyką jasną MK~-25,5mag → jasność > Droga Mleczna).

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.
●
●

●

Zdjęcia A/B - przykładowe zdjęcia „różnicowe“ ASASSN-15lh z 17 VII i 20 V 2015r.
Zdjęcia C/D - zdjęcia referencyjne „dipolowego“ Cassiusa (kamery 5 i 6)

uzyskane ze zdjęć przed wybuchem tej supernowej (okres V-XII 2014r.).
Zdjęcia E/F – zdjęcia przed i po odkryciu ASASSN-15lh, ale rozdzielczość ~1“/piksel.

Wszystkie zdjęcia są w tej samej skali, ale dla zdjęć ASAS-SN mamy 8“/piksel!

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
Pięć najjaśniejszych
supernowych SLSN:

→
Wizja artystyczna
(Beijing Planetarium/
Jin Ma)
wybuchu ASASSN-15lh
w galaktyce
macierzystej
(DL~3,8miliard l.św.)
na planecie odległej
o 10 tys. lat świetlnych
od tej supernowej.

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.
Max jasność ASASSN-15lh

(~570 miliardów LΘ !!!)

Jasność Drogi Mlecznej

(~25 miliardów LΘ)

Na rysunku obok

→

→

→

bolometryczne krzywe
blasku dają porównanie
jasności ASASSN-15lh i innych SN
(jest to rysunek z publikacji za 30$ w
prestiżowym „Science“ z 15.01.2016r.:
doi:10.1126/science.aac9613,
wersja bezpłatna artykułu
jest dostępna w ArXiv:1507.03010).

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.
Obserwowana krzywa blasku supernowej ASASSN–15lh - dane fotometryczne z:
●
ASAS-SN Cassius – czarne kropki – jasność z filtrem V,
●
Swift (kolorowe UVW1, UVM2, UVW2),
●
1–m teleskop fotometryczny w Obserwatorium Siding Spring (kolorowe U, B, V).

ASASSN-15lh redshift: z~0,23 (odpowiada to modułowi odległości μ=40,3 mag.).
ASASSN-15lh data odkrycia: 14 czerwca 2015r.

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.

Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.

Widmo ASASSN–15lh (linie w kolorze czarnym) w porównaniu do podobnej SLSN PTF10cwr /
SN 2010gx (kolor czerwony). Zasadniczo widmo jest bez struktur z wyjątkiem szerokich absorpcji a,b,c.
●
Struktury absorpcyjne „a“(4100A)/„d“(4400A) są przypisywane O II.ASASSN15lh brak „d“!
●
Panel (B)-ewolucja czasowa struktury absorpcyjnej „a“ (4100A). Jest podobna dla obu SN!
●
Panele (C)(D) - odległość do galaktyki macierzystej wyznaczono z linii MgII → z=0,2326!

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.
Modele: SLSN-R: >30Mo izotopu Ni-56 → krzywa blasku ASASSN-15lh.
Magnetar: ekstremalnie szybko rotująca gwiazda neutronowa (PASASSN-15lh~1ms) z

ekstremalnie silnym polem magnetycznym(BASASSN-15lh~100 000 000 000 000 Gausów).
Ekstremalna energia rotacji rzędu „10+52zera“ ergów jest szybko (~ tygodnie)
przekazywana otaczającej materii poprzez dżety o ekstremalnych energiach (L J).
Prawdodpodobnie istnieje
związek pomiędzy SLSN
(model magnetarowy)
z bardzo długo trwającymi
wybuchami promieniowania
gamma GRB (ULGRB)
– patrz rysunek obok →

Rysunek

→

ArXiv:1508.02712
Metzger, Margalit, Kasen, Quataert
„Różnorodność
zjawisk przejściowych
podczas narodzin magnetara”

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.

Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.
ASASSN-15lh → przesunięcie ku czerwieni (redshift) z = 0,2326 →
przeliczamy odległości dla standardowego modelu Wszechświata:
●
odległość współporuszająca się (comoving radial distance)=3,098 mld lat św.
●
odległość wielkości kątowej (angular size distance) DA=2,5133 mld lat św.
●
odległość jasnościowa (luminosity distance) DL= 3,818 mld lat św.
Kosmologiczny kalkulator odległości → http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia.
Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN–15lh.
Jeżeli
model
magnetara
jest
słuszny
dla
ASASAN-15lh
to
prawdopodobnie obserwujemy krzywą blasku najjaśniejszej
możliwej supernowej generowanej tym mechanizmem.
Magnetary/gw. neutronowe nie mogą się obracać z okresem krótszym niż
~0,5-1ms (~1000 obrotów/sek) ze wzgl.na niestabilność rotacyjną.
W poniższej tabeli podano dla różnych obiektów astronomiczych:
Pmin – min.okres rotacji gdy dla obiektu siła odśrodkowa=siła grawitacji
Actual

w okolicach równikowych,
spin period – faktyczny okres rotacji obiektu
(Ziemia, Jowisz, Słońce, biały karzeł, gwiazda neutronowa).

Mat.źródłowy: https://www.ualberta.ca/~pogosyan/teaching/ASTRO_122/lect19/lecture19.html

ASAS-SN: materiały źródłowe.
[1] Strona domowa ASAS-SN http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml
[2] Lista wszystkich zjawisk zarejestrowanych przez ASAS-SN http://www.astronomy.ohiostate.edu/~assassin/transients.html
[3] Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN http://www.astronomy.ohiostate.edu/~assassin/sn_list.html
[4] ASAS-SN CV Patrol http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/
[5] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter https://twitter.com/SuperASASSN
[6] Obszerny artykuł o ASAS-SN w Proximie nr 22 (4/2015) http://www.proxima.org.pl/index.php/component/phocadownload/category/1-download?download=25:proxima22

[7] W każdej Proximie począwszy od numeru 23 jest kącik z wiadomościami o
ASAS-SN z ostatniego kwartału pt.
"Ze świata zabójców supernowych ASAS-SN".

