
Doctorand: Arq. Francisco Valls Dalmau
Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera

Desire lines as a proxy of pedestrian preferences:
A synthetic approach to public space configuration

Universitat Politècnica de Catalunya
Departament de Construccions Arquitectòniques I
Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica



introducció

objectius

hipòtesis

estat de l’art

metodologia

pla de treball

bibliografia



bib
lio

gra
fia

pla
 de

 tr
eb

all
me

tod
olo

gia
es

tat
 de

 l’a
rt

hip
òte

sis
ob

jec
tiu

s
int

ro
du

cci
ó

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”
— Antonio Machado

introducció



introducció

Els Arquitectes acostumem a pensar en les nostres obres
com un objecte acabat, però no només els espais que
projectem continuen evolucionant un cop acabada la seva
construcció, sinó que només agafen sentit un cop
aquestes son utilitzades.

Projecte de  1857 de dos edificis a Nova Orleans i situació dels mateixos edificis el 1993
Font:  Steve Brand, How Buildings Learn: What Happens After They're Built



introducció

La capacitat de simulació de la realitat física (representació,
energia, estructura, control i seguiment de l’obra) contrasta
amb la dificultat que presenta la modelització del
comportament dels usuaris dins dels edificis o les ciutats.

Cal disposar d’eines per anticipar el comportament de les
persones (treballadors, clients, vianants o habitants) dins
els espais que projectem.



introducció

Per definir un model del comportament dels vianants en
l’espai públic, es parteix de l’observació de la presència en
espais públics total o parcialment enjardinats d’unes zones
mancades de vegetació, conegudes en anglès com a desire
lines, en contraposició als vials formalment planificats.

Desire lines al Campus Universitari de Stuttgart-Vaihingen
Font: Helbing et al., 1997



introducció

És possible que els vianants, de manera espontània i sense
planificació ni organització centralitzada, i actuant seguint
el seu propi interès, puguin arribar a generar una xarxa de
camins que serveixi les seves necessitats millor que la
projectada per un expert?

Camins a Brasília (Brasil). Font: Google, 2013



introducció

Trobem exemples de la capacitat d’un conjunt d’individus
per prendre millors decisions que un expert (wisdom of the
crowds):

 Sistemes viaris que es van originar a partir de camins 
de persones o bé animals

 Moviments grassroots com el open source, el creative
commons, la Vikipèdia o el crowdfunding

 L’oposició bottom up liderada per Jane Jacobs contra 
el projecte de la Lower Manhattan Expressway a través 
de Greenwich Village enfront la planificació top down
de Robert Moses
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objectius

“The next best thing to having good ideas is recognizing good ideas 
from your users. Sometimes the latter is better”
— Eric S. Raymond (informàtic), The Cathedral and the Bazaar



objectius

Aquesta tesi parteix de l’experiència d’anàlisi del moviment
de les persones amb discapacitat en entorns urbans de la
Tesi de Màster en Gestió i Valoració Urbana.

Incidència de la pendent en la mobilitat de les persones en cadira de rodes.
Font: Elaboració pròpia



objectius

A partir d’un model de les preferències de circulació dels
vianants a partir de les desire lines, modelant els individus
com a agents dins d’un software de simulació, aquesta tesi
vol anticipar l’ús que faran els usuaris dels espais que
projecten Arquitectes, Urbanistes i Paisatgistes i d’aquesta
manera obtenir espais més adequats a les necessitats dels
usuaris.



objectius

Aquest coneixement hauria de servir de base per a
modelar fenòmens més complexos, tant a escala urbana
com en l’interior dels edificis:

 Facilitant l’orientació o per conduir els fluxos de 
vianants de manera indirecta a elements d’interès

 Dificultant que els vianants circulin per espais que 
requereixin protecció o allunyar-los d’espais insegurs

 Fent els espais més resilients als canvis que els 
usuaris es poden veure obligats a fer per adaptar-los 
a les seves necessitats
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hipòtesis

“Mesura el que sigui mesurable i fes mesurable el que no ho sigui”
― Galileo Galilei (físic, matemàtic i filòsof)



hipòtesis

Hipòtesi principal

Les desire lines apareixen per l’alteració del sòl per part de
les petjades dels vianants en intentar minimitzar el seu
esforç individual de traslladar-se d’un lloc a un altre.

Aquesta lògica acaba conformant la geometria d’aquests
elements com a fenomen emergent a partir de la
interacció dels vianants amb el seu entorn.



hipòtesis

Hipòtesi sobre el comportament del sòl

La vegetació herbàcia té la capacitat de regenerar-se un
cop malmesa i tornar a créixer.

Una alteració aleatòria sobre l’àrea d’estudi no tindria un
efecte de formació d’elements estructurats, mentre que
una alteració repetida en una mateixa zona sí que la
presentaria.

La compactació del sòl alenteix la regeneració de la
vegetació i alhora facilita el trànsit de vianants en
proporcionar una millor estabilitat davant les petjades.



hipòtesis

Hipòtesi sobre el comportament dels vianants

Els vianants intenten arribar a la seva destinació aplicant
un conjunt de regles de comportament:

 Evitant desviacions excessives respecte el camí més 
curt i els canvis bruscos de direcció

 Amb una mínima despesa energètica en la locomoció

 Evitant col•lisions amb obstacles immòbils o altres 
vianants

 Amb una percepció limitada del seu entorn immediat 
i una mínima càrrega cognitiva



hipòtesis

Hipòtesi sobre l’organització emergent

Les desire lines es formarien quan persones amb
interessos diferents, acaben utilitzant les mateixes rutes
perquè són més còmodes, i d’aquesta manera reforcen la
comoditat d’aquestes rutes en un fenomen semblant al de
un procés de Poyla.

Degut que la magnitud de trànsit és petita, estem davant
d’un cas oposat al de les xarxes de transport, on l’ús
intensiu d’un trajecte pot tenir un efecte dissuasiu i
impulsar la recerca de vies alternatives.
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estat de l’art

“Imagine how hard physics would be if electrons could think”
— Murray Gell-Mann (premi Nobel de Física de 1969)



estat de l’art

Comportament dels vianants

Els models que trobem en la literatura es poden classificar:

 Segons l’enfocament (analític, metodològic o de 
representació) 

 Segons l’aproximació (basats en fluxos, basats en 
entitats o basats en agents)

 Segons la durada del fenomen a estudiar

Les experiències s’han centrat en les situacions
d’emergència, per evitar situacions d’esclafament i per
minimitzar el temps d’evacuació dels recintes.



estat de l’art

Social Force Model de Helbing

Modela els vianants com a partícules sotmeses a una
superposició de forces (físiques, socials i psicològiques).

Incorporant paràmetres addicionals ha estat ajustat per a
poder simular fenòmens més complexos (vianants aïllats,
situacions d’escassa ocupació, grups de persones).

Exemples de simulacions amb el Social Force Model de Helbing. Font: Helbing et al., 2000



estat de l’art

Models basats en agents

Els models basats en agents (Agent-Based Models o ABM)
són tècniques utilitzades en les ciències socials, sovint
combinades amb la teoria de jocs.

S’han fet servir per modelar el comportament dels
individus o institucions a partir de les micro-interaccions
entre ells mateixos, o entre ells i el seu entorn, enfront de
l’enfocament macroscòpic dels models basats en
equacions.



estat de l’art

Topologia dels ABM

Existeixen diferents topologies en funció del tipus d’espai
en el que es desenvolupen i relacionen els agents.

Topologies de models d'agents. Font: Macal i North, 2010



Formació de desire lines

S’han estudiat analíticament per a casos sintètics
modificant el paràmetre de regeneració de la vegetació.

Els resultats aproximen un Minimal Steiner Tree, però
aquesta solució geomètrica no considera diferents
intensitats de pas, preferències dels vianants o topografia.

estat de l’art

Desire lines en exemples sintètics amb diferents paràmetres. Font: Helbing et al., 1997
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metodologia

“Everything should be made as simple as possible, but no simpler”
— Albert Einstein (premi Nobel de Física de 1921)



metodologia

La metodologia proposada consisteix en tres etapes:

 Observació del comportament dels vianants

 Anàlisi de la morfologia de les desire lines

 Procés iteratiu d’elaboració i validació del model



metodologia

Observació del comportament dels vianants

Es proposa observar el comportament dels vianants de
manera directa, amb enregistraments en vídeo, amb
fotografia de llarga exposició o amb experiments
controlats, si és possible.



metodologia

Anàlisi de la morfologia de les desire lines

Amb la resolució de la fotografia aèria recent és possible
distingir la geometria d’aquests elements i en alguns casos
es pot fer un seguiment de la sèrie històrica.

Aquest anàlisi es vol complementar amb treball de camp
mitjançant mesuraments directes i restitució fotogràfica.



metodologia

Elaboració del model

Es farà un primer model simplificat a partir dels exemples
existents en la literatura, contrastats amb els casos
d’estudi.

Aquest model s’ajustarà progressivament en un procés
iteratiu, incorporant o eliminant paràmetres i modificant
els valors d’aquests.



metodologia

Validació del model

S'estudiaran els resultats del model mitjanant un
escombrat dels possibles valors dels paràmetres i es
comprovarà:

 La sensibilitat del model als paràmetres mitjançant la 
introducció de variabilitat o de soroll

 L’estabilitat respecte la discretització temporal i 
espacial

 El nombre d’iteracions necessàries per a fer convergir 
el model
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pla de treball

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?"
"That depends a good deal on where you want to get to"
― Lewis Carroll, Alice in Wonderland



pla de treball
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bibliografia

“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants”
— Isaac Newton (físic i matemàtic)
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