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Princip přímočarého šíření světla říká, že pokud světlo, které se šíří homogenním prostředím,
dopadá na překážky, které jsou dostatečně velké ve srovnání s vlnovou délkou světla,
pak pozorujeme, že světlo se šíří přímočaře.
Toto přímočaré šíření světla umožňuje zavést představusvětelného paprsku .
Pokud máme velmi malý (bodový) zdroj světla uzavřený v neprůhledné schránce,
v níž se nachází malý kruhový otvor, přičemž kruhový otvor musí být dostatečně velký,
Šíření světla z bodového zdroje
aby nedocházelo k ohybovým jevům, pak světlo může unikat ze schránky pouze
kruhovým otvorem a šíří se vnějším prostředím, přičemž vytváří světelný kužel s vrcholem ve zdroji světla.
Průřez kužele je dán velikostí kruhového otvoru. Světelný kužel lze dobře spatřit na stínítku,
které do něj umístíme. Tento světelný kužel je možné spatřit v mírně znečistěném prostředí,
např. ve vzduchu s drobnými částečkami prachu apod., kdy dojde k jeho zviditelnění v důsledku
rozptylu na znečišťujících částicích. Takový světelný kužel se nazývásvazkem paprsků .
Svazek paprsků se obvykle vyznačuje jen některými jejími význačnými paprsky, které svazek charakterizují.
Jde např. o paprsek probíhající středem svazku, popř. na nějaké hraně svazku apod.
Paraxiálním (nulovým) paprskem se nazývá takový paprsek, které leží v blízkosti optické osy
a svírá s ní velmi malý úhel (menší než 2°).
Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu je definována přesnou hodnotou299 792 458 m/s
(1 079 252 848,8 km/h). Označuje se písmenemc (pravděpodobně z latinského celeritas , což znamená rychlost).
Geometrická optika (též zvaná paprsková optika ) je částí optiky, která se zabývá studiem šíření světla v prostředí,
jehož rozměry jsou velké ve srovnání s vlnovou délkou světla. Geometrická optika si tedy nevšímá vlnových vlastností světla.
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