
Заглавие: 
5.1.21 Светлинна микроскопия и фотомикрография 
 
Заглавие на английски език: 
Light microscopy and photomicrography 
 
Лектор: 
проф. д-р Снежана Грозева (sngrov@gmail.com, GSM 0888673619)  
и гл. ас. д-р Боян Златков (bzlatkov@gmail.com) 
 
 
Хорариум: 
15 часа лекции, 15 часа упражнения 
 
Анотация: 
Курсът има за цел да запознае докторантите в детайли с основните принципи на работа 
на светлинния микроскоп и практически умения при ползването му. Разглежда се 
устройството на различните оптични и механични модули в стандартен светлинен 
микроскоп: обективи, окуляри, кондензори, осветители. Докторантите се запознават и 
с някои специални микроскопски техники: фазов  и диференциално-интерферентен 
контраст, поляризирана светлина, флуоресцентна и конфокална микроскопия. 
Разглежда се устройството на различни видове стереомикроскопи. Отделя се 
специално внимание на ползването на основните типове дигитални камери и на някои 
специфики на дигиталните снимки, включително обработката им с цел подготовка на 
научна илюстрация, както и на рисуване на обекти чрез камера луцида. 
 
Анотация на английски език: 
Main objective of the lecture course are the basic principles of operation of the optical 
microscope and practical skills in its use. Various optical and mechanical components in a 
standard optical microscope are considered: objectives, eyepieces, condensers, illuminators. 
The students are introduced to some special microscopic techniques: phase contrast, 
differential interference contrast, polarized light, fluorescence and confocal microscopy. 
Different designs of stereomicroscopes are presented. Particular attention is paid to the use of 
main types of digital cameras and to some of the specifics of digital photographs, including 
their processing for production of scientific illustration, as well as drawing of objects through 
camera lucida. 
 
 

Светлинна микроскопия и фотомикрография - съдържание 
 

1. Основни понятия в геометричната оптика. Принцип на увеличението. 
Светлинни явления. Светлинен микроскоп: оптичен път, видове лещи, 
диафрагми, призми, модулатори, филтри. Спрегнати равнини. 

2. Оптични аберации и корекции. Обективи: устройство и видове. Числова 
апертура и разделителна способност.  Коефициент на пречупване, имерсия.  

3. Характеристики на обективите. Фиксирана дължина на тубуса и корекция за 
безкрайност, парфокалност. Кондензори: устройство и видове, осветление по 
Кьолер. 
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4. Преминаващо и отразено осветление. Окуляри: видове, видно поле, полево 
число. Полезно увеличение на микроскопа. Измерване с микроскоп. 

5. Специални техники: тъмно поле, фазов контраст, поляризация, диференциално-
интерферентен контраст, Хофманова модулация, странично осветление. 

6. Флуоресцентен микроскоп. Конфокален микроскоп.Тубусни приставки. Работа 
с camera lucida. 

7. Фотомикрография със светлинен микроскоп. Оптични приставки и проективи. 
CMOS и CCD дигитални камери, огледално-рефлексен фотоапарат. Дълбочина 
на фокус, наслагване. 

8. Основни свойства на дигиталните изображения и първоначалната им обработка. 
Софтуер. 

9. Стереомикроскоп. Устройство и видове: паралелно-оптични и сходящи, системи 
на Галилей и Грино. Видове осветление. Тубусни приставки. Фотомикрография 
със стереомикроскоп. 

10. Механична част на микроскопа. Почистване и грижа за микроскопа. Избор на 
микроскопска конфигурация. 

 


