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Одним з найбільш універсальних та ефективних комп'ютерних методів розрахунку електромагнітного розсіювання на основі чисельного
розв’язку макроскопічних рівнянь Максвелла є Т-матричний метод [1].
Цей метод можна застосовувати як до одиничних, так і групових розсіюючих об'єктів. У першому випадку розрахунок Т матриці здійснюється за
допомогою методу розширеної граничної умови [3], у другому - за допомогою методу суперпозиції, що безпосередньо випливає з рівнянь ФолдіЛакса [1].
Розсіювання плоскої електромагнітної хвилі довільним скінченним
об’єктом можна представити системою рівнянь:
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Розкладаючи падаюче і розсіяне поля в ряди за векторними сферичними хвильовим функціями, можна отримати наступні розв’язки:
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де r - радіус найменшої описаної сфери розсіючого об’єкта з
центром на початку лабораторної системи координат.
Функції RgM mn і RgN mn в розкладі (1.2) є регулярними у початку координат, тоді як використання функцій M mn і N mn в розкладі (1.3) забезпечує виконання радіаційної умови для розсіяного поля на нескінченності.
Завдяки лінійності рівнянь Максвелла коефіцієнти розкладу розсіяного поля pmn і qmn повинні лінійно залежати від коефіцієнтів падаючої
плоскої хвилі amn і bmn. Ця лінійна залежність записується у вигляді матриці переходу, або Т-матриці:
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Або у матричному вигляді:
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Формула (1.6) є основою Т-матричного методу. Його фундаментальною особливістю є те, що Т-матриця залежить тільки від фізичних та геометричних характеристик розсіюючого об'єкта (таких як показник заломлення, розмір по відношенню до довжини хвилі світла та ін.) і зовсім не залежить від напрямків поширення і поляризації падаючого та розсіяного
полів. Це означає, що одна і та ж Т-матриця може бути використана при
розрахунках для будь-якого напрямку розповсюдження і для будь-якої поляризації падаючої плоскої хвилі.
В загальному випадку розмір Т-матриці в (1.6) нескінченний, однак
на практиці його доводиться обмежувати. Тому при комп'ютерному розрахунку на основі Т-матричного методу необхідно перевіряти збіжність результату з покроковим збільшенням розміру матриці.
Т-матричний метод є безпосереднім узагальненням стандартної теорії Мі на випадок несферичних частинок.
Застосування Т-матричного методу в лазерній діагностиці дозволяє
підвищити її ефективність за рахунок високої швидкодії і точності чисельного аналізу процесів пружного розсіювання лазерних променів в біологічних об’єктах для дослідження бактерій, елементів крові, тканин ока, та
інших біологічних частинок з врахуванням їх форми, мікроструктури, полідисперсності.
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