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1 INLEIDING

Ontwerpen is een creatief proces.  Op basis van de opdracht en de uitgangspunten worden 
oplossingen gezocht om het project te realiseren.  Afhankelijk van de opdracht kan het resultaat van
het ontwerp proces zijn producten of documenten.  Hierbij kan het gaan over de vorm en of de 
inhoud van het product of het document.  

Als metafoor kan men ontwerpen zien als het terrein van een kunstenaar die uitgaat van conceptuele
ideeën.  Hij brengt die tot uiting tweedimensionaal in tekeningen en schilderijen of 
driedimensionaal in beelden en sculpturen.  

2 STRUCTUUR VAN HET TECHNISCH ONTWERPEN

In de techniek zou men het ontwerp proces in twee categorieën kunnen verdelen. 

2.1 Ontwerpen naar voorbeeld
De meeste projecten lijken op voorgaande projecten of toepassingen.  Om tijd te besparen en risico 
te vermijden is het natuurlijk zeer aan te bevelen zoveel mogelijk informatie van voorgaande 
projecten te gebruiken.  Wat men kan “jatten” hoeft men niet te verzinnen.  Als men ideeën 
overneemt van anderen moet men wel verifiëren of de informatie vrij is van rechten of dat men 
voor de presentatie rechten moet betalen.  

2.2 Ontwerpen zonder voorbeeld
In projecten waarbij R&D een grote rol speelt kent men dikwijls geen voorbeeld.  Dit proces is 
moeizamer en erkend zich door “vallen en opstaan” oftewel “try and error”.  Het betekend dat  men 
werkt met opeenvolgende versies door steeds verbeteringen aan te brengen in het ontwerp. Het is 
een zoeken en proberen en net zolang tot men het resultaat bereikt dat de opdrachtgevers zocht.  
Het proces van de Deming cirkel is hierbij nuttig door na elke versie te evalueren en het plan voor 
de volgende ronde aan te passen.  

Dit proces kan ook worden gestructureerd in niveaus die men elke weer doorloopt. 
De niveaus zijn:

● Functioneel ontwerp
● Technisch ontwerp
● Detail ontwerp 

3 FUNCTIONEEL ONTWERP

Als men de opdracht en de uitgangspunten kent is dat het enige houvast om mee te beginnen als 
men geen voorbeelden heeft. 

Het eerste niveau van het proces heet het functioneel ontwerp.  Dit begint met het vaststellen van de
functies die nodig zijn.  
Een functioneel ontwerp kan ook bestaan uit lijsten met verwijzingen naar standaards en 
documenten waar de functies worden uitgelegd. 
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Ook hierin kan men weer subniveaus onderscheiden zoals :
● Autorisaties en beveiligingen 
● Basis routines
● Routines
● Informatie en interactie 

3.1 Autorisatie en Beveiligingen
De functies  op het hoogste  niveau met zijn functies die betrekking hebben op beveiliging en 
autorisaties.  

Bijv.: De mechanische en elektronische beveiligingen op drukvaten of motoren en eventuele de 
identificatie van de operator.  

3.2 Basis Routines
Basis routines zijn bij installatie zijn die routines die onder alle omstandigheden moeten 
functionerend.  

Bijv.: De signalering van de positie (open of dicht) van kleppen in de installatie  of  afspraken 
omtrent de presentatie van de installatie-onderdelen op de display.  

3.3 Routines
Routines zijn de beschrijvingen van de processen die zich tussen de apparaten, elementen of basis 
routines afspelen.

Bijv.: Een beschrijving va het productie proces, of een beschrijving van een software programma.  

3.4 Informatie en interactie 
Dit speelt zich voornamelijk in de automatisering en informatisering af.  Het beschrijft welke 
informatie op welk niveau nodig is.  Ook de interactie wordt hier beschreven.  Wie mag hoe 
ingrijpen in een lopende proces onder welke condities.  

Bijv.: Een operator zou op beperkte schaal het proces kunnen corrigeren en de supervisor zou ook 
enkele beveiligingen kunnen overbruggen om storingen te  verhelpen terwijl het management trens 
zou moeten worden gepresenteerd.   In de paragraaf autorisatie stelt men vast wie wat zou moeten 
kunnen en in dit hoofdstuk diept men uit hoe dat  moet worde gerealiseerd.  

4 TECHNISCH ONTWERP

In het technisch  ontwerp stelt men vast hoe de functies uit het functioneel ontwerp technisch wordt 
geïnterpreteerd.  Meestal gebruikt men hiervoor tabellen, schema’s en tekeningen .  

Voor een installatie kan een technisch ontwerp zijn
● Flowschema
● Capaciteitsberekening 
● P & ID (proces & instrument diagram) 
● Globale Lay-out tekening  (vlekken-plan) 
● Voor software kan men bijvoorbeeld in tabellen aangeven hoe de programma code zal 

worden opgesteld en georganiseerd.
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5 DETAIL ONTWERP 

Een verder uitwerking het technisch ontwerp is het detail ontwerp.  Het gaat hier voornamelijk over
de voorstelling van de uitvoering van installaties en zijn fysieke verbindingen zoals pijpen en 
kabels.  
Zoals:

● Detail lay-outs
● Tekeningen van gebouwen en apparaten in drie projecties.  (of en 3d voorstelling )
● Details van knooppunten van pijpen lopen
● Kabelloop en goten. 
● Voor software kan een detail ontwerp voorstellen als een voor leken meest gedetailleerde 

begrijpelijke voorstelling van het programma.  Na dit punt wordt de programmacode 
opgesteld.  Als de specificaties in het technisch ontwerp hiervoor voldoet hoeft er geen 
detail ontwerp te komen. 

6 HET TECHNISCH ONTWERPEN IN DE PRAKTIJK

In de praktijk verloopt het proces van ontwerpen zelden volgens de hierboven genoemde structuur.  
Echter elementen uit de boven genoemde analyse is wel herkenbaar.  

Men zal in de praktijk altijd zo efficiënt en snel mogelijk willen ontwerpen.  Dit betekend dat wat 
men kan kopiëren zal men ook zoveel mogelijk doen.  Ook als het kopie ontwerp in een andere 
omstandigheid moet functioneren of als men de afmetingen ervan moet wijzigen.  Men kan ook 
efficiënt en snel ontwerpen door onderdelen te standaardiseren.  Hierdoor verloopt het proces 
volgens het tweede niveau ook veel sneller.  

Toch is het aan te raden om elk ontwerp waarbij grotere risico’s aan zijn verbonden “opnieuw uit te 
vinden” en het proces van functioneel, technisch en detail ontwerp .  Men verkleint risico’s omdat 
ze voor een specifieke toepassing in kaart moet brengen en men herhaald geen fouten die in het 
oorspronkelijke ontwerp erin zijn geslopen.  

Indien men geen of weinig houvast heeft aan voorgaande voorbeelden zoekt men een weg door het 
proces functioneel-, technisch- en detailontwerp steeds te herhalen en het resultaat van de versie te 
evalueren.  Dit zoals het proces van de Deming cirkel het voorschrijft.  
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