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REZUMAT. În contextul cercetărilor privind abordarea sistemică a acţionării hidraulice a dispozitivelor tehnologice, a rezolvării 
problemelor de calitate în domeniu, şi ţinând seamă de modelul grafic conceptual [19], de viziunea sistemică [20] şi de descrierea 
ierarhică [22], elaborate anterior  pentru acţionarea hidraulică a dispozitivelor tehnologice, precum şi de scopul pentru care se 
utilizează diagramele, în lucrare, se prezintă diagramele standard cauze multiple ─ efect unic, de tip Ishikawa, structurate pe 
componente ale procesului şi pe componentele forţei de acţionare dezvoltate. 
 
Cuvinte cheie: diagrame cauză-efect, dispozitive tehnologice, acţionare hidraulică. 
 
ABSTRACT. In the context of research on the systemic approach to hydraulic drive of the technological devices to solve problems of 
quality in the field, and considering the conceptual graph model [19], systemic vision [20] and hierarchical description [22], 
previously developed for the hydraulic component of the technological devices, and also the purpose for which charts are used, in 
the paper, presented standard diagrams of multiple causes ─ unique effect, type Ishikawa, structured by components of the process 
and on the developed actuation force. 
 
Keywords: causes-effect diagrams, technological devices, hydraulic. 
 

1. SCURTE  CONSIDERAŢII ASUPRA 
DIAGRAMELOR  CAUZĂ ─ EFECT 

1.1. Definiţie 

În literatura de specialitate şi în standarde [1], [2], 
[4] … [17], [24], [25], [27] … [45], se dau diferite 
definiţii sau descrieri ale diagramelor cauză-efect. 
Niciuna din aceste definiţii nu reflectă, însă, esenţa 
acestui tip de diagrame, în raport cu alte tipuri de 
diagrame utilizate în ştiinţă, tehnică etc., şi nu are 
gradul de generalitate corespunzător variantelor de 
diagrame posibile. Pe baza analizei şi sintezei acestor 
definiţii, în lucrarea proprie [18], se consideră că 
diagramele cauză-efect pot fi definite ca o formă 
specifică de diagramă cu dreptunghiuri, săgeţi şi 
cuvinte, care evidenţiază, în mod sintetic, cauzele 
(factorii, condiţiile, parametrii) posibili, care influ-
enţează efectele, sau efectele posibile ale cauzelor, 
sistematizate pe categorii (grupe, clase, familii) majore 
şi subcategorii, şi relaţiile între acestea, precum şi 
ierarhia acestora. 

De asemenea, în aceeaşi lucrare [18], se consideră că 
diagramele cauză-efect pot fi asimilate cu „diagramele 
de idei“, referitoare la cauzele posibile ale efectelor sau 
la efectele posibile ale cauzelor, în care ideile sunt 
exprimate prin cuvinte şi săgeţi. 

1.2. Clasificare. Tipuri şi variante de 
diagrame cauză-efect 

Analiza diagramelor cauză-efect, prezentate în lite-
ratura actuală de Controlul calităţii [1], [2], [4] … [17], 
[24], [25], [27] … [45], ne-a condus la o clasificare 
unitară, pe baze ştiinţifice, a diagramelor cauză-efect, 
care a fost publicată iniţial în anul 1998 [14]. Unele 
dezvoltări ulterioare au fost publicate în lucrările [15] şi 
[16]. În tabelul 1, prezentăm ultima versiune a 
clasificării diagramelor cauză-efect. Clasificarea ia în 
considerare tipurile/ variantele de diagrame introduse şi 
teoretizate în lucrările [14], [15], [16] şi [18] şi în alte 
lucrări în curs de redactare. 
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Tabelul 1 

Clasificarea generală a diagramelor cauză-efect 

Criteriul de 
clasificare 

Tipuri/ variante de diagrame cauză-efect 

● diagrame cauze multiple ─ efect unic 
(diagrame CM ─ EU) 
● diagrame cauză unică ─ efecte multiple 
(diagrama efectelor, diagrama consecinţelor) 
[diagrame CU ─ EM] 
● diagrame cauze multiple ─ efecte multiple 
(diagrame CM ─ EM) 

1. Numărul 
cauzelor şi 
efectelor puse în 
relaţie în aceeaşi 
diagramă 

● diagrame cauză unică ─ efect unic 
(diagrame CU ─ EU) 
● diagramele cauză-efect de tip „os (schelet, 
spinare) de peşte“, „arbore“, „fluviu“, ishikawa 
● diagramele cauză-efect de tip organigramă 
(arbore) 

2. Forma 
diagramelor 

● diagramele cauză-efect de tip tablou 
 pe componente (verigi, 
subsisteme) ale procesului 
(sistemului) 
 pe stadii, etape, operaţii, faze, 
activităţi, secvenţe ale procesului 
 pe stadii (etape, faze) ale 
ciclului de viaţă al produsului, 
respectiv ale „buclei calităţii“ 
sau ale „spiralei calităţii“ 
 pe caracteristici de calitate 
complementare (intermediare, 
secundare) ale produsului 
 pe funcţii ale produsului 
 pe alte aspecte/ elemente 

● diagrame 
cauză-efect 
structurate 
(organizate) 

 mixt 

3. Modul/ gradul 
de structurare 
(organizare) a 
diagramelor 

● diagrame cauză-efect nestructurate 
(neorganizate) 

diagrame cauză-efect primare 
(iniţiale, brute) simplificate 

● diagrame 
cauză-efect 
primare (ini-
ţiale, brute) 

diagrame cauză-efect primare 
(iniţiale, brute) dezvoltate 

● diagrame cauză-efect finale 

4. Gradul de 
încredere în 
diagrame 

● diagrame cauză-efect „standard“ 
(generalizate, de referinţă) 
● diagrame cauză-efect „simple“ 

5. Complexitatea 
diagramelor 

● diagrame cauză-efect asociate (combinate) 
cu fişe (CEDAC ─ Cause Effect Diagram 
with Additional Cards) 
● diagrame cauză-efect principale (totale, 
globale, integrale) 

6. Gradul de 
detaliere a 
diagramelor ● diagrame cauză-efect secundare (parţiale) 

● diagrame cauze multiple individualizate ─ 
efecte multiple individualizate 
● diagrame cauze multiple neindividualizate 
─ efecte multiple individualizate 
● diagrame cauze multiple individualizate ─ 
efecte multiple neindividualizate 

7. Gradul de 
individualizare 
(particularizare, 
nominalizare) a 
cauzelor şi 
efectelor ● diagrame cauze multiple neindividualizate 

─ efecte multiple neindividualizate 
● diagrame cauză-efect neselectate 8. Gradul de 

selecţie a cauzelor 
şi efectelor 

● diagrame cauză-efect selectate 

2. ELABORAREA  UNOR  DIAGRAME  
STANDARD  CAUZE  MULTIPLE - EFECT  
UNIC  PENTRU  ACŢIONAREA  HIDRAU-
LICĂ  A  DISPOZITIVELOR  TEHNOLOGICE 

● Ţinând seamă de modelul grafic conceptual şi de 
viziunea sistemică, elaborate pentru acţionarea hidra-
ulică a dispozitivelor tehnologice [19], [20], precum şi 
de scopul pentru care se utilizează diagramele, conside-
răm că, pentru acţionarea hidraulică a dispozitivelor 
tehnologice, este oportună elaborarea unor diagrame 
standard cauze multiple ─ efect unic, de tip Ishikawa, 
structurate pe componente (verigi, subsisteme) ale 
procesului (sistemului) şi pe componentele forţei de 
acţionare dezvoltate. 

● Conceptul de diagrame „standard“ (generalizate, 
de referinţă) a fost introdus, de către autor, în lucrările 
[15] şi [16] şi dezvoltat în lucrarea [18]. Diagramele 
„standard“ se deosebesc de diagramele primare (iniţia-
le, brute), sau chiar de diagramele finale, prin acurateţe, 
rigoare, cizelare, claritate, prin faptul că iau în con-
siderare cauze/ factori validaţi/ confirmaţi prin cercetări 
teoretico-experimentale, prin terminologia ştiinţifică şi 
tehnică unitară, riguroasă, prin gradul ridicat de încredere. 

● Diagramele cauze multiple ─ efect unic (dia-
gramele CM ─ EU) pun în relaţie, în aceeaşi diagramă, 
multiplele cauze ale unui efect unic [14], [18]. 

● Cele mai cunoscute, dintre acestea, sunt cele sub 
formă de „os (schelet, spinare) de peşte“, „arbore“, 
„fluviu“, de tip Ishikawa. Această formă este, totuşi, 
destul de liberă. S-au impus diverse variante de dia-
grame Ishikawa, care se diferenţiază, în ce priveşte 
structura, prin modul în care se structurează (orga-
nizează, sistematizează) cauzele/ factorii, în funcţie şi 
de scopul pentru care se utilizează diagramele. 

● În literatura de specialitate şi în standarde, se 
prezintă diferite schematizări/ simbolizări şi forme 
generale (simplificate/ iniţiale; dezvoltate) ale diagra-
melor cauze multiple ─ efect unic, de tip Ishikawa, 
structurate. Prin generalizarea acestor forme şi ţinând 
seamă de cele de mai sus, precum şi de contribuţiile 
proprii privind cauzele, factorii şi efectele, s-a propus, 
pentru această variantă de diagrame cauze multiple ─ 
efect unic, o formă generală publicată iniţial în lucrarea 
[15]. Ultima variantă a acesteia este dată în figura 1 [18]. 

● Acestei variante de diagramă cauză-efect îi 
corespunde, în limbaj matematic, funcţii de funcţii de 
forma [14], [15], [18]: 

y = y (x1, x2, …), (1)

în care: x1 = x1 (x11, x12, …); x11 = x11 (x111, x112, …); …; 
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Fig. 1. Forma generală propusă pentru diagramele 
cauze multiple ─ efect unic, tip Ishikawa, 

structurate pe componente ale procesului [15], [18]. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
E = E (C1, C2, …), (2)

unde: C1 = C1 (C11, C12, …); C11 = C11 (C111, C112, …); 
…; 

E = E (M1, M2, …), (3)

în care: M1 = M1 (M11, M12, …); M11 = M11 (M111, M112; 
…); … etc. 

În cazul în care, dintr-o astfel de diagramă, se iau în 
considerare numai cauzele fundamentale şi controlate, 
aceste funcţii constituie forma generală implicită a 
modelului matematic ce trebuie elaborat, a ecuaţiei de 
regresie [14], [15]. 

● În general, pentru ca o astfel de diagramă să fie 
utilă, eficace, cauzele/ factorii trebuie să fie evidenţiaţi 
cu un grad de detaliere mai ridicat. 

● În principiu, pe baza surselor enumerate în lu-
crarea proprie [18] şi redate sintetic în organigrama 
propusă în figura 2, s-au identificat cauzele şi factorii 
posibili, care s-au pus în relaţie cu efectele. 

În ansamblu, pentru elaborarea diagramelor, s-a 
aplicat metodologia proprie „25E“ (în 25 de etape), 
publicată în lucrarea [18]. 

● S-au elaborat, astfel, diagramele standard cauze 
multiple ─ efect unic, de tip Ishikawa, pentru acţionarea 
hidraulică a dispozitivelor tehnologice, structurate pe 
componentele (verigile, subsistemele) acţionării hidra-
ulice a dispozitivelor tehnologice şi pe componente ale 
forţei de acţionare dezvoltate. 

● Diagrama standard cauze multiple ─ efect unic, 
de tip Ishikawa, pentru acţionarea hidraulică a dis-
pozitivelor tehnologice, structurată pe componentele 
(verigile, subsistemele) acţionării, este dată în figura 3. 

● Diagrama standard cauze multiple ─ efect unic, 
de tip Ishikawa, pentru acţionarea hidraulică a dis-

pozitivelor tehnologice, structurată pe componente 
ale forţei de acţionare dezvoltate, este prezentată în 
figura 4. 

 

 
 

Fig. 2. Surse, căi, modalităţi, metode, tehnici, demersuri, proceduri 
de identificare a cauzelor/ factorilor. 

3. IMPORTANŢA  ŞTIINŢIFICĂ  ŞI  APLI-
CATIVĂ  A  DIAGRAMELOR  STANDARD  
CAUZE  MULTIPLE ─ EFECT  UNIC  
PENTRU  ACŢIONAREA  HIDRAULICĂ  A  
DISPOZITIVELOR  TEHNOLOGICE 

● Diagramele standard cauze multiple ─ efect unic, 
elaborate pentru acţionarea hidraulică a dispozitivelor 
tehnologice, ca orice diagramă de acest gen, prezintă im-
portanţa ştiinţifică şi aplicativă cvasiunanim recunoscută. 
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Pot fi utilizate, aplicate, în investigarea, identificarea, 
evidenţierea cauzelor efectelor considerate, în [14], [18]: 

− controlul calităţii în sens larg planificarea (con-
cepţia-proiectarea, prescrierea, specificarea), controlul, 
asigurarea, îmbunătăţirea calităţii ─, respectiv în Ingineria 
calităţii, în rezolvarea problemelor de calitate; 

− clasificarea proceselor/ produselor; 
− conducerea discuţiilor/ dezbaterilor; 
− investigarea nivelului tehnologic al personalului; 
− întocmirea diagramelor Pareto pentru cauze sau a 

unor diagrame cauză-efect asociate cu fişe (CEDAC); 

− cercetarea ştiinţifică; considerăm că diagramele 
cauze multiple efect unic sunt cel puţin la fel de utile în 
cercetarea ştiinţifică, ca şi în rezolvarea problemelor de 
calitate, în abordarea unor teme de studiu/ cercetare ce 
vizează analiza, sinteza, optimizarea, standardizarea 
unor sisteme (produse, procese etc.), cum ar fi: 

− influenţa unor factori asupra performanţelor procese-
lor; 

− stabilirea factorilor/ parametrilor optimi ai pro-
ceselor optimizarea proceselor; 

− educaţie, didactică, formarea profesională. 
 

 
 

Fig. 3. Diagrama standard cauze multiple ─ efect unic, de tip Ishikawa, pentru acţionarea hidraulică  
a dispozitivelor tehnologice, structurată pe componentele acţionării. 

 

 
 

Fig. 4. Diagrama standard cauze multiple ─ efect unic, de tip Ishikawa, pentru acţionarea hidraulică  
a dispozitivelor tehnologice, structurată pe componentele forţei dezvoltate. 
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● Diagramele standard cauze multiple - efect unic, 
elaborate pentru acţionarea hidraulică a dispozitivelor 
tehnologice, prezentate în lucrarea de faţă, alături de 
diagramele standard cauză unică - efecte multiple, pen-
tru acţionarea hidraulică a dispozitivelor tehnologice 
[24], conceptele „schemă de strângere dezvoltată“ şi 
„schemă de acţionare a dispozitivelor tehnologice“ 
[23], modelul grafic conceptual al acţionării hidraulice 
a dispozitivelor tehnologice [19], viziunea sistemică 
asupra acţionării hidraulice a dispozitivelor tehno-
logice [19], descrierea ierarhică a acţionării hidraulice 
a dispozitivelor tehnologice [22], metodologia de 
concepţie-proiectare creativă a acţionării hidraulice a 
dispozitivelor tehnologice [21], constituie fundamente 
ale „abordării sistemice a acţionării hidraulice a 
dispozitivelor tehnologice“, ale rezolvării problemelor 
de calitate, ale cercetării ştiinţifice şi ale formării 
profesionale, la nivelul cel mai înalt, în domeniu. 
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