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Paradoja de Leonardo 
 
Leonardo di que a perspectiva está mal, que non funciona correctamente. Isto pasa porque              
a perspectiva intenta imitar o que ve o ollo. Cando miramos un edificio con columnas, as                
que están máis próximas, parecen máis grandes pero en realidade son todas iguais. Isto              
para Leonardo é un defecto e para solucionar este problema di que a superficie de               
proxección debe ser curva. 
 
Exemplo de vista frontal dun templo 
 

 
 
Puntos onde a perspectiva comeza a fallar. O abismo. Xogar ca perspectiva do abismo. 
 
Para levala a cabo, imos empregar un cilindro, en vez de empregar un plano, prescindindo               
de puntos de fuga, puntos de medida, e facendo perspectiva en diédrico. Temos o punto de                
vista e unha pequena representación da columnata. Perspectiva aérea. Se o cilindro non             
resolve o problema da lateralidade poderíase proxectar nunha esfera. 
 
 
 
 

 

http://www.vhplab.net/spip.php?article290


Proceso en Geogebra 
 
Hoxe faremos a intersección cun cilindro. Perspectiva en diédrico. 
 
Traballamos con macros. 
Imos utilizar o menor número de elementos posible, por isto utilizaremos a liña de terra               
como eixo X. 
 
Para facer a curvatura é necesario facer as rectas como lugares xeométricos. Case todos              
os tratados de perspectiva están en diédrico ou isométrico, pero vamos a traballar ca              
perspectiva cónica. Para ver a relación entre as figuras, establecemos unha serie de puntos              
e relacións. Temos un plano, e a liña da esquerda a dereita que se aproxima ó plano                 
vertical, esta é a denominada traza vertical. Se miramos arriba temos unha recta que se               
atopa co plano horizontal, de modo que se, por exemplo, trazamos unha liña unindo dous               
puntos, a paralela a esta liña é unha proxección da mesma. Se en lugar de querer facelo                 
cun plano, o facemos cun cilindro, situaríamolo estratexicamente onde corta a recta co             
cilindro. 
 
En diédrico proxectabamos todo ortogonalmente por isto temos que facer unha rectificación            
da circunferencia de modo aproximativo. Para cada grado 2 /360º. Deste modo pódese            
facer un debuxo por puntos, aplicando a fórmula, sempre e cando dispoñamos dunha             
ferramenta que nos permita aplicala de modo automático. 
 
Para exemplificalo mellor vamos a facer unha macro, simplificada mediante a utilización do             
eixe X como liña de terra. Os puntos chámanse V e V2, e facemos o mesmo para ter dous                   
puntos máis, P1 e P2. O problema do diédrico é que non hai que interpretalo como un só                  
debuxo, o diédrico non é así, non deixa de ser un plano, a cuestión é que a planta e o                    
alzado son dous debuxos alineados. O diédrico non deixa de ser un plano, a cuestión é                
que o alzado e a planta están no mesmo plano. Unha vez que entendamos isto veremos                
que é fácil de entender, o que non podemos pretender é ver as dúas cousas ó mesmo                 
tempo. 
A continuación trazamos unha recta e semirecta para ter unha única intersección. A             
continuación facemos dúas perpendiculares para ver a relación, e unha paralela para o eixe              
por P’2 para obter un punto. A distancia entre as interseccións non se corresponde ca da                
súa paralela. 
 
Necesitamos marcar alfa por tanto marcamos o ángulo A continuación seguimos a fórmula             
(Alfa . 2 .r/360xL) 
 
Para medir os ángulos necesitamos necesariamente marcar os puntos. Tomamos un punto            
de medida en graos porque Geogebra non interpreta ben a operación. 
 
 
 
 
 

 



Perspectiva cilindro desenvolta 
 

 
 
 
Todas as rectas intersecan 2 veces cunha circunferencia? Non, poden non intersecar ca             
circunferencia. 
 
A partir de aquí, da perspectiva do cilindro desenvolta, creamos unha ferramenta que nos              
será útil para acceder directamente. Despois disto, borramos todo e comezamos de novo.  
 
 
Continuamos facendo a planta do cubo. 
 

 

 



 
É importante gardar o debuxo e a macro en Geogebra porque así podemos ver en que                
fallamos e solucionalo facilmente, se só gardamos a macro non. 
 

 
 
Parte dos cálculos que fai o cerebro para calcular a perspectiva ten que ver coa posición                
das pupilas e co que ve cada ollo, cada ollo ve unha cousa. 
 
Exemplo de estereoscopia. Representación da visión humana, dous puntos de vista           
similares pero diferentes, un correspondente a cada ollo. Ó plano esta inclinado a 60              
grados, a pirámide visual é entre a posición da persoa e o plano. Aplicando isto obteriamos                
unha imaxe tridimensional. En GeoGebra esta abocetado para logo programalo. Igual que            
calculamos a intersección entre unha recta e un punto podemos calcular a sombra             
proxectada entre un foco e un obxecto.  
 
 

 
 

 



Para rematar e comprender mellor a paradoja de Leonardo levámola á realidade colocando 
nun aro láminas con columnas coa mesa distancia entre elas, o que nos permitía ver sen o 
fallo da perspectiva. 
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