
УДК 537.87

DDSCAT.C++ 7.3.1: НОВИЙ ФУНКЦIОНАЛ ТА МОЖЛИВОСТI.
ПЕРШИЙ ДОСВIД

Л. А. Олiфер1, а, В. Я. Чолiй2

1Нацiональний технiчний унiверситет України
«Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського»,

Фiзико-технiчний iнститут
2Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Фiзичний факультет

Анотацiя
Точний аналiтичний розв’язок задачi розсiяння та поглинання електромагнiтних хвиль вiдомий лише для простих
геометричних об’єктiв. Для дослiдження бiльш складних форм необхiдно використовувати наближенi методи.
Одним iз них є “дискретна дипольна апроксимацiя” (ДДА). DDScat.C++ – зручне програмне забезпечення для
виконання ДДА на комп’ютерi. Цей продукт є клоном вiдомого DDSCAT, написаного на Fortran-90. До версiї
7.3.0 продукти повторювали один одного. Iз новим релiзом, DDscat.C++ 7.3.1 було покращено. Вiн мiстить у собi
оновлений спосiб побудови таргету (об’єкту, на якому вiдбувається розсiювання), що значно розширює можливостi
для дослiджень. Зокрема, було розширено бiблiотеку таргетiв, iмплементовано логiчнi операцiї для них та додана
можливiсть завантаження даних iз графiчних файлiв (наприклад vrml). У цiй роботi описуються новi можливостi
DDscat.C++ 7.3.1. та приводяться приклади використання програмного забезпечення для розв’язку рiзноманiтних
задач.
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Вступ

При розв’язаннi задачi про розсiяння або поглина-
ння електромагнiтних хвиль часто постає проблема
iз розв’язком системи рiвнянь Максвела iз заданими
граничними умовами, якщо об’єкт що дослiджує-
ться має складну форму (не є сферою, цилiндром
i т.п.). Це викликає необхiднiсть використовувати
наближенi методи для розв’язку задачi.

Одним iз наближених методiв, який часто викори-
стовується на практицi, є дискретна дипольна апро-
ксимацiя (ДДА). Основа методу ДДА полягає у то-
му, що скiнчений у просторi таргет апроксимується
кiнцевим масивом точок, що можуть бути поляри-
зованi. У цих точках з’являється дипольний момент
в результатi накладання зовнiшнього електричного
поля. Звiсно ж, цi диполi також взаємодiють мiж
собою, тому ДДА також часто називають Зв’язаною
Дипольною Апроксимацiєю. Для масиву диполiв за-
дача розсiяння може бути вирiшена точно, таким
чином “апроксимацiя” у ДДА це замiна суцiльного
таргету масивом iз 𝑁 диполiв. Це потребує задання
вiрної геометрiї (положення r𝑗 диполiв 𝑗 = 1, ..., 𝑁)
та поляризацiйної здатностi 𝛼𝑗 , яка може бути об-
числена у рiзних наближеннях [1]. Схематично, ця
апроксимацiя продемонстрована на (Рис. 1).

1. Теоретичнi пiдґрунтя ДДА

Поставлена задача має бути вирiшена для масиву
точкових диполiв 𝑗 = 1, ..., 𝑁 iз поляризацiйними
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Рис. 1. Схематичне зображення проведення ДДА
морозива масивом диполiв навiть iз доданням ви-
шеньки на вершину.

здатностями 𝛼𝑗 , розташованих у точках r𝑗 . Кожен
диполь має поляризованiсть P𝑗 = 𝛼𝑗E𝑗 , де E𝑗 – еле-
ктричне поле в точцi r𝑗 i визначається рiвнянням
(1). В нього входить E𝑖𝑛𝑐,𝑗 = E0 exp [𝑖k · r𝑗 − 𝑖𝜔𝑡] –
падаюча хвиля та поле створене 𝑘-тим диполем у
точцi r𝑗 :

E𝑗 = E𝑖𝑛𝑐,𝑗 −
∑︁
𝑘 ̸=𝑗

A𝑗𝑘P𝑘, (1)



де кожний елемент A𝑗𝑘 – є 3×3 матрицею i задається
рiвнянням:

exp (𝑖𝑘𝑟𝑗𝑘)

𝑟𝑗𝑘

[︃
𝑘2 (r̂𝑗𝑘r̂𝑗𝑘 − 1) +

𝑖𝑘𝑟𝑗𝑘 − 1

𝑟2𝑗𝑘
(3r̂𝑗𝑘r̂𝑗𝑘 − 1)

]︃
для 𝑗 ̸= 𝑘. Тут введенi позначення: 𝑘 = 𝜔/𝑐, r𝑗𝑘 =
r𝑗 − r𝑘, 1 – одинична матриця 3× 3. I визначаючи
A𝑗𝑗 = 𝛼−1

𝑗 можна перейти до розв’язання задачi
знаходження поляризацiй P𝑗 , що задовольняють си-
стемi iз 3𝑁 лiнiйних комплексних рiвнянь (2):

𝑁∑︁
𝑘=1

A𝑗𝑘P𝑘 = E𝑖𝑛𝑐,𝑗 . (2)

Щойно система (2) буде розв’язана, можна обраху-
вати перерiз ослаблення 𝐶𝑒𝑥𝑡 та поглинання 𝐶𝑎𝑏𝑠 за
формулами (3a) та (3b) вiдповiдно:

𝐶𝑒𝑥𝑡 =
4𝜋𝑘

|E0|2
𝑁∑︁
𝑗=1

𝐼𝑚
(︀
E*

𝑖𝑛𝑐,𝑗 ·P𝑗

)︀
, (3a)
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4𝜋𝑘
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𝑗 )*P*
𝑗

]︀
− 2

3
𝑘3

⃒⃒
P2

𝑗

⃒⃒
.

(3b)
Перерiз розсiяння 𝐶𝑠𝑐𝑎 = 𝐶𝑒𝑥𝑡−𝐶𝑎𝑏𝑠. Амплiтуда роз-
сiяної хвилi у далекому полi задається рiвнянням:

E𝑠𝑐𝑎 =
𝑘2 exp(𝑖𝑘𝑟)

𝑟

𝑁∑︁
𝑗=1

exp(−𝑖𝑘r̂ ·r𝑗)(r̂r̂−13)P𝑗 . (4)

Основна проблема полягає в тому, що матриця
A – велика i повна (тобто має незначну кiлькiсть
нульових елементiв). У DDscat.C++ можуть вико-
ристовуватися рiзнi модулi для розв’язання системи
лiнiйних рiвнянь (якi у подальшому ми будемо на-
зивати “солвери”). Всi вони використовують метод
спряжених градiєнтiв, який краще пiдходить для
розв’язання великих систем лiнiйних рiвнянь, нiж
прямi методи, на кшталт LU-розбиття [2].

2. DDscat.C++ 7.3.1
Тут будуть описанi нововведення у останнiй версiї

продукту DDscat.C++ та їх характеристики. Сам
принцип роботи пакету описаний не буде, але його
докладний огляд можна побачити у документацiї
[3]. Основною вiдмiннiстю нової версiї є докорiнно
перероблений “таргет мененджер” (iншими словами –
та частина коду, що вiдповiдає за визначення, чи вар-
то ставити диполь у точку r). У версiї DDscat 7.3.0
користувач мiг побудувати таргети лише чiтко вира-
женої форми (цилiндр, елiпс, шестигранна призма
i т.п.); не для всiх форм було доступне накладання
перiодичних умов; неможливо було модифiкувати
таргет, або одночасно дослiджувати два чи бiльше
таргетiв. У новiй версiї цi незручностi були вирiшенi.

2.1. Примiтиви

Iз новим функцiоналом, має мiсце введення по-
няття примiтива – це такий таргет, який можна

побудувати за допомогою однiєї команди. Бiблiоте-
ка примiтив у DDscat.C++ 7.3.1 налiчує понад 40
входжень. Деякi з них, iз командами для побудови,
приведенi на (Рис. 2).

Користувач задає клас об’єкту, що буде побудова-
ний. Наприклад Pyramid, потiм у дужках передаю-
ться параметри примiтиви. Зазвичай цi параметри
контролюють розмiри або спецiальнi характеристи-
ки, що визначають примiтиву. Для прикладу, за
команди Pyramid(Z, 6, 40, 30, 20) буде побудована
пiрамiда iз 6-ма гранями, вiсь якої буде лежати по
Z, ї ї висота буде 40, а основа буде вписана в елiпс iз
пiвосями 30 та 20.

Рис. 2. Приклади доданих примiтив. Команда – ви-
значає клас об’єкта, а у дужках передаються значе-
ння, що визначають розмiр примiтиви та її характе-
ристики.

2.2. Дiї над примiтивами

Орiєнтацiя та положення примiтив може бути кон-
трольоване за допомогою команд &Rotate, &ShiftA
та &ShiftB1. Крiм того, можливi операцiї об’єднання
OR, перетину AND, вiднiмання AND NOT над при-
мiтивами. Приклади логiчних операцiй приведено
на (Рис. 3).

Крiм цього, до будь-яких примiтивiв, або збiрних
таргетiв можна застосувати перiодичнi граничнi умо-
ви за допомогою команди ^Periodic(p1, p2), де 𝑝1 i 𝑝2
– перiоди у двох перпендикулярних напрямках у пло-
щинi, що перпендикулярна до напряму поширення
випромiнювання2.

1Було введено 2 типи пересування, що дiють у власнiй
системi таргету, та у лабораторнiй

2Зазвичай, випромiнювання поширюється по вiсi 𝑂𝑥 у до-
датному напрямi, тодi 𝑝1 – перiодичнiсть по 𝑂𝑦, а 𝑝2 – перiо-
дичнiсть по 𝑂𝑧.



Рис. 3. Приклад проведення логiчних операцiй об’-
єднання, перерiзу та вiднiмання над примiтивами

3. Приклади використання DDscat.C++
7.3.1

DDscat.C++ 7.3.1 дозволяє дослiджувати розсiю-
вання та поглинання випромiнювання у близькому
та дальньому полi. Для дослiдження близького по-
ля (E чи B поля навколо таргету) iснує можливiсть
створення файлу iз значеннями поля, або iнтенсивно-
стi у кожнiй точцi навколо i в серединi таргету. Цей
файл може бути вiзуалiзований у вiдомих програм-
них пакетах (Mayavi2). Для дослiдження дальнього
поля iснує можливiсть створення файлу iз значен-
нями елементiв матрицi Мюллера 𝑆𝑖𝑗 для обраних
напрямiв розсiювання.

3.1. Дослiдження дальнього поля

Класичним експериментом може бути моделю-
вання 22∘ гало, що утворюється навколо Сонця
через наявнiсть льодяних шестигранних призм у
атмосферi. Задаючи команду Prism(Z, 6, 1, <𝑅𝐷>,
<𝑅𝐷>)^Periodic(0., 1.) можна змоделювати нескiн-
ченну призму. Задаючи значення 𝑛 для льоду та
довжину хвилi падаючого випромiнювання можна
отримати дiаграму розсiювання, на якiй чiтко про-
стежується iснування гало в околi 22∘ (Рис. 4)

3.2. Дослiдження ближнього поля

Тут, як приклад, можна провести моделювання
падiння електромагнiтної хвилi мiкрохвильового дi-
апазону на систему щiльно-упакованих металевих
кульок. Розподiл iнтенсивностi поля для цiєї систе-
ми показана на (Рис. 5). Видно, що найбiльша iн-
тенсивнiсть поля буде у просторi мiж кульками. Це
спричинить плавлення металу саме в цих мiсцях, а
отже i з’єднання металевих кульок мiж собою.

Рис. 4. Диференцiальний перерiз розсiяння
𝑑2𝐶𝑠𝑐𝑎/𝑑𝜃𝑠𝑑𝐿 як функцiя кута розсiяння 𝜁 для
шестикутної призми, випромiнювання на яку падає
перпендикулярно до її вiсi.

Рис. 5. Розподiл iнтенсивностi електромагнiтного
поля мiкрохвильового дiапазону, навколо кластеру
iз щiльно-упакованих металевих кульок. Для обох
випадкiв хвиля подає в напрямi 𝑂𝑥.

Висновки
Успiшно iмплементований “таргет менеджер” у но-

вий релiз програмного забезпечення, що моделює
розсiяння та поглинання випромiнювання створени-
ми у програмi об’єктами – DDscat.C++ 7.3.1. Новий
таргет менеджер надає значно бiльше можливостей
користувачу у побудовi об’єктiв на яких вiдбуває-
ться розсiяння або поглинання свiтла. Програмний
продукт може бути застосований для рiзноманiтних
дослiджень: атмосферних ефектiв, взаємодiї мате-
рiалiв та випромiнювання, або навiть поширення
хвиль у плазмi. Все що треба, це задати форму
та системи та довжину випромiнювання, що падає.
Продукт доступний у вiльному доступi iз сторiнки
space.univ.kiev.ua/Choliy/DDscatcpp/Download/.
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