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ОСОБЛИВОСТІ КУТОВОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД ЧОРНОЇ ДІРИ КЕРРА 
 

На основі розгляду алгебраїчно-спеціальних розв’язків рівнянь Максвелла в 
просторі-часі Керра отримано точні вирази для поляризаційних характе-
ристик електромагнітних хвиль, випромінених з околу чорної діри, та 
виявлено асиметрію залежності кута еліптичності від полярного кута 
для фундаментальної моди та перших гармонік поляризованого випроміню-
вання. Цим створено основу нового методу визначення власного кутового 
моменту чорної діри Керра. Вказано, що існування сингулярних точок 
розв’язку у локальному ортонормованому репері є наслідком теореми 
Пуанкаре – Броуера. 

Ключові слова: рівняння Максвелла, простір-час Керра, алгебраїчно-спеціальне 
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ОСОБЕННОСТИ УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ КЕРРА 
 
На основе рассмотрения алгебраически-специальных решений уравнений Максвел-
ла в пространстве-времени Керра получены точные выражения для поляриза-
ционных характеристик электромагнитных волн, излученных в окрестности 
черной дыры, и выявлена асимметрия зависимости угла эллиптичности от 
полярного угла для фундаментальной моды и первых гармоник поляризованного 
излучения. Этим создана основа нового метода определения собственного углового 
момента черной дыры Керра. Указано, что существование сингулярных точек 
решения в локальном ортонормированном репере является следствием теоремы 
Пуанкаре – Броуэра. 
Ключевые слова: уравнения Максвелла, пространство-время Керра, алгебраичес-

ки-специальное поле, поляризационный эллипс. 

 
PECULIARITIES OF ANGULAR DISTRIBUTION OF ELECTROMAGNETIC 
RADIATION FROM THE KERR BLACK HOLE 
 
Based on the consideration of algebraically-special solutions of Maxwell’s equations in 
Kerr space-time, exact expressions for the polarization characteristics of electromag-
netic waves emitted from the vicinity of a black hole are obtained. The asymmetry of 
the dependence of the ellipticity angle on the polar angle for the fundamental mode and 
the first harmonics of polarized radiation is revealed. This created the basis for a new 
method for determining the intrinsic angular momentum of a Kerr black hole. It is 
stated that the existence of singular points of a solution in a local orthonormal frame is 
a consequence of the Poincare – Brouwer theorem. 
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