
Γιαζθάλιζη ποιόηηηας 
 

Προζέγγιζη ζηη μέηρηζη ηης ποιόηηηας μέζω πειραμαηικών δεδομένων ζηη 

βιομητανία: Σετνικές Taguchi 

 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο Γηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ππάξρεη έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ, πξνζηηώλ θαη 

ηεθκεξησκέλα επηηπρεκέλσλ κεζνδνινγηώλ. Οη ηερληθέο Taguchi πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

δεκνζίεπζε απηή : 

1. Πξνζθέξνπλ κηα λέα θηινζνθηθή ζεώξεζε ηεο πνηόηεηαο, ε νπνία πιένλ 

πνζνηηθνπνηείηαη θαη ζπζρεηίδεηαη κε ην θόζηνο ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη από ην πξντόλ 

ζην θηνλσληθό ζύλνιν. 

2. Πξνηείλνπλ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Σρεδηνκειέηεο Παξακέηξσλ ηε δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ ζε βηνκεραληθό πεξηβάιινλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ θαηαιιειόηεξσλ 

ζπλδπαζκώλ ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ θαζηζηνύλ ην πξντόλ αλζεθηηθό απέλαληη 

ζε νπνηνλδήπνηε παξάγνληα επεξεάδεη ηελ απόθιηζε ελόο πνηνηηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ 

ηνπ (Robustization). 

3. Οδεγνύλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο όια ηα πξντόληα νη ηδηόηεηεο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη 

εληόο ησλ πξνδηαγξαθώλ δελ είλαη ην ίδην πνηνηηθά.  

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  Αγγλικά 

 

There is a shortage of specific, accessible and successful techniques and methodologies 

covering the area of Quality Assurance. The Taguchi techniques discussed below: 

i)  Offer a new philosophical approach to the idea of  ´΄ Quality ΄΄, which is now being 

quantitatively analyzed and related to the loss imparted by the product to society. 

ii)  Lead  to the understanding that meeting the specifications alone is not enough. 

iii) Using Industrial Research and Experimentation as a tool for ´ Parameter Design ´ , they 

determine the parameter values of a product that are least sensitive to factors that affect 

the variation of  quality characteristics of the products  (Robustization). 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ Γηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο αιιά θαη ε ίδηα ε πνηόηεηα γίλεηαη αληηιεπηή αθόκε θαη ζηηο 

κέξεο καο από ηηο επηρεηξήζεηο ζαλ θαηαζθεπαζηηθό πξόβιεκα, ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ 

επηδεηείηαη από ηνλ Δπηζεσξεηή ή ην Τκήκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Απηό ζεκαίλεη 

νπζηαζηηθά πσο νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο έρνπλ απνηύρεη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πνηόηεηα σο 

ζηξαηεγηθό ζηόρν δηνίθεζεο ζε θάζε ηνκέα ή ππνηνκέα ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ αληίιεςε όηη ε πνηόηεηα ειέγρεηαη κόλν ζην ηέινο ηεο παξαγσγήο εγθισβίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίδεημε θαη εθαξκνγή ελόο πιαηζίνπ πίζηεο θαη αθνζίσζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Πνηόηεηαο, από ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, εθθξαζκέλε θαη ηεθκεξησκέλε ζαλ 

πνιηηηθή Πνηόηεηαο, πνπ είλαη θαη απαίηεζε ηνπ ISO 9000. Σηελ θηινζνθηθή αλάιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο Πνηόηεηα, νη θνξπθαίνη αλαιπηέο πνηόηεηαο ηνπ αηώλα καο, γλσζηνί σο ΄΄Quality 

gurus΄΄, ζπκθσλνύλ ζηελ αλαγλώξηζε πσο δελ ππάξρνπλ παξαθάκςεηο θαη ζύληνκνη δξόκνη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ Πνηνηηθνύ ειέγρνπ, νύηε απηόκαηεο ιύζεηο  θαη όηη ε βειηίσζε ηεο 

Πνηόηεηαο απαηηεί πιήξε ππνζηήξημε από ηελ δηνίθεζε ζηνλ ηνκέα απηό, επηζηακέλε θαη 

δηαξθή εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο) 

θάζε βαζκίδαο.  

Σηελ πξνζπάζεηα γηα παξαθνινύζεζε (monitoring), έιεγρν (quality control) θαη δηαρείξηζε 

Πνηόηεηαο (quality management), έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο, πνιιέο από ηηο νπνίεο 

πξνηάζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ από ηνπο quality gurus θαη νη νπνίεο απνηεινύλ νινθιεξσκέλεο 



πξνζεγγίζεηο από ηελ θηινζνθηθή ζεώξεζε θαη ηνλ νξηζκό ηεο πνηόηεηαο έσο ηηο κεζόδνπο 

εθαξκνγήο ηνπο ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

Σηελ ζύληνκε παξαθάησ αλάιπζε, ζα εμεγεζεί ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

κεζνδνινγία,΄΄Quality by Design´´, πνπ εηζήρζε ζηηο Ζ.Π.Α. από ηνλ Dr Genichi Taguchi, 

ην 1980. Πνιιέο επηρεηξήζεηο από ηόηε πνπ εθάξκνζαλ ηηο ηερληθέο ηνπ, ηζρπξίζηεθαλ πσο 

είδαλ ζεακαηηθέο βειηηώζεηο. Ζ κεζνδνινγία απηή είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζηε ζύιιεςε θαη 

ζηελ εθηέιεζε από νπνηαδήπνηε άιιε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε εδώ λα γλσξίζνπκε ηελ 

θηινζνθηθή ηεο αξρή θαζώο θαη ηελ πξαθηηθή ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο, ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο  εθαξκνγήο ηεο. Παξόιν πνπ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ν ξόινο ηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ή αλύπαξθηνο, ελ ηνύηνηο πνιιέο επηρεηξήζεηο εθαξκόδνπλ έλα είδνο 

΄΄Πνηόηεηαο από ην Σρεδηαζκό ΄΄,  ρσξίο ίζσο λα γλσξίδνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

κεζνδνινγίαο, ηηο αξρέο ηεο θαη επνκέλσο ρσξίο λα κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ πιήξσο ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ ηερληθώλ Taguchi. Μεηά από ηελ αμηνιόγεζή ηεο, είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο 

θάζε  επηρείξεζεο λα επηιέμεη ή όρη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, γλσξίδνληαο ηελ 

πξαθηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνπεθηήκαηά ηεο. 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ TAGUCHI. 

QUALITY LOSS FUNCTION (Q.L.F.) ΠΟΟΣIKΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Δλώ ινηπόλ δελ ππήξμε πνηέ έιιεηςε ζπγγξακάησλ πεξί ηεο γεληθήο ηδέαο ηεο Πνηόηεηαο, ηα 

πξνβιήκαηα αλέθππηαλ από ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, πνπ ζα έπξεπε λα 

πηνζεηεζεί, θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ επηρείξεζε. Οη θαηά ην παξειζόλ πξνζπάζεηεο 

εθαξκνγήο κεζνδνινγίαο Διέγρνπ Πνηόηεηαο θαηέιεγαλ ζηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ, 

ρσξίο λα γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηέο. Τν  θελό απηό πνπ πξνθύπηεη από ηελ έιιεηςε ηθαλώλ 

θαη πξνζηηώλ κεζόδσλ Διέγρνπ Πνηόηεηαο, έξρεηαη λα θαιύςεη ε κεζνδνινγία Taguchi. 

Από ηηο απόςεηο ησλ ΄΄Quality gurus΄΄ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο Πνηόηεηαο, επηζεκαίλνπκε 

ηελ επηθξαηνύζα έσο θαη ζήκεξα αληίιεςε πσο Πνηόηεηα είλαη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο, βαζηζκέλε ζηελ ηδέα κεδεληθώλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ. 

Ο Taguchi ηζρπξίδεηαη πσο ε Πνηόηεηα ελόο πξντόληνο δελ ειέγρεηαη ζην πξντόλ αιιά 

θιεξνλνκείηαη ζ΄απηό από ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Οξίδεη δε ηελ Πνηόηεηα ζαλ ην ειάρηζην 

θόζηνο πνπ κεηαβηβάδεηαη από ην πξντόλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν, από ηε ζηηγκή πνπ απηό 

θεύγεη από ην ρώξν παξαγσγήο ζηνλ πειάηε.  

Πνηα είλαη ε θαηλνηνκία απηήο ηεο ζύιιεςεο; 

 Ζ πξόηαζε Taguchi εηζάγεη θαη ε ηερληθή ηνπ απνδεηθλύεη ζηελ πξάμε ζπλαξηεζηαθή ζρέζε 

κεηαμύ Πνηόηεηαο θαη θόζηνπο.Γειαδή ζε ηειηθή αλάιπζε, κεηαηξέπεη ηελ Πνηόηεηα ζε 

πνζόηεηα θαη ηε κεηξάεη. Βεβαίσο, ην λα κεηξήζνπκε ην θόζηνο πνπ ρξεώλεηαη ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν ίζσο δελ είλαη πνιύ εύθνιε ππόζεζε. Δλ ηνύηνηο, ε ηδέα ηεο 

πνζνηηθνπνίεζεο ηεο Πνηόηεηαο θαη ηεο έθθξαζήο ηεο κάιηζηα  κε νηθνλνκηθνύο όξνπο, 

είλαη ην ζεκαληηθό ζεκείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο.  Ο Taguchi ιέεη πσο ε Πνηόηεηα έρεη 

άκεζε θαη ζρέζε κε ην θόζηνο, κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, όρη κόλν 

γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  

Αιιά ηη είλαη απηό ην θόζηνο θαη πνηνο ην πιεξώλεη; 

Ωο ηώξα μέξακε όηη ην θόζηνο Πνηόηεηαο βαξύλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, κέρξη ην ζεκείν πνπ 

ην πξντόλ ηνπ ζα θύγεη από ην εξγνζηάζην θαη ζα απνζηαιεί ζηνλ πειάηε. Από εθεί θαη κεηά, 

θαηλνκεληθά, ην θόζηνο Χακειήο Πνηόηεηαο, ην πιεξώλεη ν πειάηεο. Σε ηειηθή 

αλάιπζεόκσο,  ν θαηαζθεπαζηήο πιεξώλεη ην θόζηνο Χακειήο Πόηόηεηαο, κέζσ αθαλώλ 

ινγηζηηθά δηαδηθαζηώλ, όπσο: 



 

 επηζηξνθέο πξντόλησλ θαη θόζηνο παξαπόλσλ πειαηώλ ή κε ηθαλνπνηήζεώο ηνπο 

 θόζηνο εγγπήζεσλ 

 θόζηνο ρξόλνπ θαη ρξήκαηνο δαπαλνκέλνπ από ηνλ πειάηε 

 απσιείαο κεξηδίνπ αγνξάο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο 

 δπζθήκηζεο θαη αξλεηηθήο θξίζεο από ηνλ πειάηε 

 

Σηα παξαδνζηαθά ζηάδηα, ν αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηνπ Διέγρνπ Πνηόηεηαο, ήηαλ λα ειέγμεη 

ηε κεηαβιεηόηεηα ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο ησλ πξντόλησλ, πνπ απνηεινύλ  θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηάο ηνπο. Τώξα, κέζσ ησλ ηερληθώλ Taguchi, εηζάγεηαη ε Quality 

Loss Function, δει. ε σνάρηηζη Απώλειας λόγω Υαμηλής Ποιόηηηας (Q.F.L.), ε νπνία 

είλα κηα πνζνηηθή αμηνιόγεζε ησλ απσιεηώλ ιόγσ ρακειήο Πνηόηεηαο, εμαηηίαο ηεο 

απόθιηζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πνηόηεηαο ελόο πξντόληνο από ηελ ακριβή ονομαστική τιμή 

στόχου (target value), αθόκε θα κέζα ζην πεδίν αλνρώλ ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ. Τξείο 

ζπλεζηζκέλνη ηύπνη ζπλαξηήζεσλ Q.F.L. (Βέιηηζην ε νλνκαζηηθή ηηκή - Nominal the best, 

Καιύηεξν ην ειάρηζην - Smaller the better, Καιύηεξν ην κέγηζην - Larger the better), 

παξνπζηάδνληαη κε έλα ζρεηηθό παξάδεηγκα ζην  Σρήκα 1. 

 

ηύπος QFL 

 

παράδειγμα ταρακηηριζηικού ποιόηηηας ζηότος 

target    value 

Nominal the best 

Smaller the better 

Larger the better 

ηζρύο εμόδνπ ειεθηξηθήο ζπζθεπήο 120±5 W 

θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από έλα ςπγείν 

απνδνηηθόηεηα  (νηθνλνκία θαπζίκσλ) απηνθηλήηνπ 

120 W 

0 

 (άπεηξν) 

 

Σρήκα 1 

 

Ο Taguchi ζεώξεζε πσο ε Q.L.F. αλαπαξίζηαηαη κε δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε σο εμήο: 

Δάλ  η είλαη κηα κεηαβιεηή ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ πνηόηεηαο (πρ γηα ηύπν Q.F.L. Nominal the 

best), ε Q.F.L. γηα ηελ ηηκή απηή η , νξίδεηαη L( η ), ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε ζεηξά 

Taylor γύξσ από ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ζηόρνπ (target value), έζησ m : 

L L m m L m
L m m L m m
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Δπεηδή ε L( m ) είλαη πάληα ζηαζεξή, κπνξεί λα αγλνεζεί, θαζώο ην απνηέιεζκά ηεο είλαη λα 

απμάλεη ή λα κεηώλεη ηελ ηηκή L( η ), γηα θάζε ηηκή η.  Δπίζεο, αθνύ ε L( η ) έρεη ειάρηζην ζην 

η = m, ε  L
΄
( η )  = 0 θαη θπξίαξρνο όξνο ηεο εμίζσζεο παξακέλεη ν δεπηεξνβάζκηνο (η - m)

2
. 

΄Δηζη ε (1) γίλεηαη: 
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όπνπ  

η ε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πνηόηεηαο (πρ κήθνο, δύλακε, ηζρύο θιπ) 

L( η ) ε απώιεηα ζε δξαρκέο αλά ηεκάρην όηαλ ην ραξαθηεξηζηηθό πνηόηεηαο είλαη η 

m ε νλνκαζηηθή ηηκή ζηόρνπ (target value) 

k o ζπληειεζηήο θόζηνπο 

 



Παράδειγμα 

Έζησ κηα επηρείξεζε θαηαζθεπήο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ κε ηζρύ εμόδνπ 2000 ± 150 W. 

Όηαλ ε ηζρύο κηαο ζπζθεπήο  βξίζθεηαη εληόο ησλ αλνρώλ  απηώλ ηνπ θαηαλαισηή, θαη 

πσιεζεί ζε έλα πειάηε, ην κέζν θόζηνο αληηθαηάζηαζεο είλαη Αν =500 δξρ. Απηό ην θόζηνο 

είλαη ππαξθηό, παξόιν πνπ ην πξντόλ θαηαζθεπάζηεθε εληόο ησλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ έλλνηα 

ησλ αλνρώλ ηνπ θαηαλαισηή ζεκαίλεη πσο εάλ ε ηζρύο ηεο ζπζθεπήο ζηαδηαθά ειαηησζεί 

από ηα 2000 W, πεξίπνπ νη κηζνί θαηαλαισηέο ζα επηζηξέςνπλ ηε ζπζθεπή ηνπο γηα 

αληηθαηάζηαζε ζηα 1850  W πηζαλόλ ιόγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο γη΄απηνύο ιεηηνπξγίαο. 

Οκνίσο εάλ ε ηζρύο ηεο ζπζθεπήο ζηαδηαθά απμεζεί από ηα 2000 W,  νη κηζνί θαηαλαισηέο 

ζα επηζηξέςνπλ ηε ζπζθεπή ηνπο γηα αληηθαηάζηαζε ζηα  2150 W, πηζαλόλ ιόγσ 

ππεξθόξησζεο ησλ θπθισκάησλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Απηή ε ηδέα αλαπαξηζηά ην ζεκείν LD 50, 

ην νπνίν ζηελ ηαηξηθή εθθξάδεη ηε κνηξαία δόζε ελόο θαξκάθνπ ζηελ νπνία  50% ησλ 

πεηξακαηνδώσλ ζηα νπνία ρνξεγείηαη πεζαίλνπλ. 

 

Σηε  ζρέζε  L( η ) =  k (η - m )
2
, νξίδνπκε  

η ηελ ηηκή ηζρύνο ησλ ζπζθεπώλ (πνηνηηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ζπζθεπώλ) 

m  ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ζηόρνπ , 2000 W 

k  ηνλ ζπληειεζηή  θόζηνπο,  ηνλ νπνίν ζα ππνινγίζνπκε από ηελ (2). 

 

Έρνπκε ινηπόλ: 

 

k
L

m




( )

( )



 2 .  Γηα ην δηάζηεκα αλνρώλ θαηαλαισηή, ν ζπληειεζηήο γίλεηαη k = A0 / Γ
2
, 

όπνπ Γ είλαη ην πεδίν αλνρώλ. Τειηθά παίξλνπκε  k= 500 / 150
2
= 0.02  δξρ/ W

 2
 

Άξα, ε Q.L.F. γίλεηαη : L( η )=0.02 ( η - 2000 )
2
 

 

Τν Σρήκα 2 παξνπζηάδεη πίλαθα κε ην θόζηνο ιόγσ Χακειήο Πνηόηεηαο ζε όιν ην εύξνο 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ζπζθεπήο κε βάζε ηελ Q.L.F πνπ βξήθακε θαη ε θακπύιε θόζηνπο 

ρακειήο πνηόηεηαο παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 3: 

 

 

 

Ηζρύο 

ζπζθεπήο  

W 

Κόζηνο Χακειήο 

Πνηόηεηαο δξρ 

1850 

1900 
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2050 

2100 
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200 

50 

0 

50 

200 

450 

 

 

    

                Σρήκα 2       Σρήκα 3 
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Από ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη ηα εμήο: 

1. Σηελ  νλνκαζηηθή ηηκή ζηόρνπ, m = 2000 W, ην θόζηνο ιόγσ Χακειήο Πνηόηεηαο είλαη 

L(m)=0, ελώ νπνπδήπνηε αιινύ, μέζα ζηηο πξνδηαγξαθέο ± 150 W είλαη ππαξθηό. 

2. Ζ ζπκκόξθσζε κε ηα όξηα αλνρώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, δει ε ζπκκόξθσζε κε ηηο     

πξνδηαγξαθέο είλαη κηα αλεπαξθήο κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο. 

3. Ζ Απώιεηα ιόγσ Χακειήο Πνηόηεηαο είλαη νηθνλνκηθόο όξνο θαη εμαξηάηαη από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο. 

4. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πξώηκα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. 

Ζ Σπλάξηεζε Απώιεηαο ιόγσ Χακειήο Πνηόηεηαο (Q.L.F.) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δηαπηζησζνύλ ηα ξεαιηζηηθά όξηα αλνρώλ γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή, έλα ζεκείν δειαδή όπνπ ην 

θόζηνο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ πειάηε εμηζώλνληαη. 

Από  ηε γλώζε ηνπ θόζηνπο απνηπρίαο ελόο πξντόληνο γηα ηνλ πειάηε, ηεο απόθιηζεο από 

ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ζηόρνπ θαη ηνπ θόζηνπο επηδηόξζσζεο ηνπ ειαηησκαηηθνύ πξντόληνο 

θαηά ηελ παξαγσγή από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ηα  ξεαιηζηηθά  όξηα 

αλνρώλ γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Σην παξάδεηγκά καο, αλ ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα ξπζκίζεη ζην ηέινο ηεο παξαγσγήο θαη 

λα επηζθεπάζεη ηηο ζπζθεπέο κε έλα θόζηνο 20 δξρ αλά ηεκάρην, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα 

εμίζσζε, έρνπκε: 

L(η)= 0.02(η-2000)
2
     2000

20

0 02
2000 32

.
W  

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη εάλ κία ζπζθεπή θύγεη κε ηζρύ πρ  2100 W, ν θαηαζθεπαζηήο θεξδίδεη 

20 δξρ θαη ν πειάηεο ράλεη 200 δξρ. Άξα, ππάξρεη θαζαξή απώιεηα 180 δξρ ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο μνδέςεη 20 δξρ γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπζθεπήο ζηηο ζηελόηεξεο 

αλνρέο, 2000 ± 32 W , ηόηε ν πειάηεο ζα ράζεη L ( 2032 ) = 0.02 ( 2031 - 2000 )
2 

= 20 δξρ. 

Πέξα από απηό ην όξην ±32 W, είηε ν θαηαζθεπαζηήο, είηε ν πειάηεο ζα πξέπεη λα 

πιεξώζνπλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο. 

Όπσο έρεη ήδε ζπδεηεζεί, ε πνιηηηθή πνηόηεηαο κηαο επηρείξεζεο ζηνρεύεη ζηελ δηακόξθσζε 

ηξόπσλ ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απνθιίζεσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο από ηελ 

νλνκαζηηθή ηηκή ζηόρνπ. Απηό ζεκαίλεη έξεπλα θαη πεηξακαηηζκό γηα ηελ εμεύξεζε ησλ 

παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθό πνηόηεηαο θαη έπεηηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ησλ θαηάιιεισλ ηηκώλ (επηπέδσλ) πνπ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ γηα απηνύο ηνπο παξάγνληεο, 

κε ζθνπό ηελ ηαύηηζε ή ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηηκήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ κεγάζνπο πνηόηεηαο 

κε ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ζηόρνπ. Έηζη όια ηα πξντόληα , ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νπνίσλ  βξίζθνληαη κέζα ζην πεδίν αλνρώλ, άξα θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ δελ είλαη ην ίδην 

θαιά. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη κε έξεπλα λα εμεπξεζεί ην θαιύηεξν πιηθό, ν πξνζθεξόηεξνο 

ζπλδπαζκόο πίεζεο , ζεξκνθξαζίαο, ε θαιύηεξε δηαδηθαζία παξαγσγήο θιπ ζηελ θαηαζθεπή 

ελόο πξντόληνο. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ ηηο απνθιίζεηο ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

ηδηόηεηεο (ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο) ελόο πξντόληνο, νλνκάδνληαη παξάγνληεο ζνξύβνπ. Οη 

ηξείο θύξηνη ηύπνη ζνξύβσλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, καδί κε έλα παξάδεηγκα πξντόληνο (έλα ειεθηξηθό πιπληήξην): 



 

 

Δίδος θορύβοσ 

 

Αιηίες θορύβοσ παράδειγμα ζε ένα ηλεκηρικό πλσνηήριο 

Δμσηεξηθόο 

ζόξπβνο 
 πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

 ζπλζήθεο ρξήζεο 

 αλζξώπηλα ζθάικαηα 

 ππεξθόξησζε (πνζόηεηα ξνύρσλ) 

 ζεξκνθξαζία λεξνύ 

 παξνρή λεξνύ (πίεζε) 

 ηάζε ξεύκαηνο ρξήζεο 

 ζθιεξόηεηα λεξνύ 

Δζσηεξηθόο 

ζόξπβνο 
 παξάγνληεο ππνβάζκηζεο 

πξντόληνο πνπ επηδξνύλ 

θαηά ηελ απνζήθεπζε 

 θζνξά θαηά ηε ρξήζε 

 θζνξά κεραληθώλ κεξώλ 

 γήξαλζε ειαζηηθώλ πόξηαο 

Θόξπβνο 

δηαθνξνπνίεζεο 

από πξντόλ  ζε 

πξντόλ 

ιόγνη πνπ πξνθαινύλ 

απνθιίζεηο ηδηνηήησλ από 

πξντόλ ζε πξντόλ, ζε πξντόληα 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηηο 

ίδηεο πξνδηαγξαθέο  

 κεηαβνιέο ζηε ζύζθημε ηκάληα θίλεζεο θάδνπ 

 θαθή ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο κε απνηέιεζκα 

θξαδαζκνύο 

    

Σρήκα 4 

Ο θύθινο δσήο ελόο πξντόληνο δηέξρεηαη από 4 ζηάδηα. 

  

1. Σρεδηαζκόο πξντόληνο 

2. Σρεδηαζκόο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

3. Καηαζθεπή πξντόληνο 

4. Χξήζε ηνπ πξντόληνο από ηνλ πειάηε 

 

Καη ζηα ηέζζεξα απηά ζηάδηα, κπνξνύκε λα επέκβνπκε κε δξαζηεξηόηεηεο Πνηόηεηαο, ώζηε 

λα κεηώζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαγόλησλ ζνξύβνπ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκό πξντόληνο, 

είλαη δπλαηή ε κείσζε ηεο επηξξνήο όισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηδώλ ζνξύβνπ. Καηά ην 

ζρεδηαζκό ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, είλαη δπλαηόλ λα κεησζεί κόλν ν ζόξπβνο 

δηαθνξνπνίεζεο από πξντόλ ζε πξντόλ, όπσο επίζεο θαη θαηά ηελ  θαηαζθεπή ηνπ πξντόληνο. 

Σην ηέηαξην ζηάδην ηεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο από ηνλ πειάηε, δελ είλαη εθηθηό λα 

επέκβνπκε πνηνηηθά ζε θαλέλα παξάγνληα ζνξύβνπ. 

Ο Σρεδηαζκόο πξντόληνο θαη δηαδηθαζίαο παξαγσγήο (off line quality control), ρξεζηκνπνηεί 

έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξαγόλησλ ζνξύβνπ. Απηό είλαη: 

1. Σρεδηνκειέηε Σπζηήκαηνο (πξσηνγελήο ζρεδηαζκόο) Δίλαη ην ζηάδην ζρεδηαζκνύ 

ιεηηνπξγίαο, πνπ απαηηεί ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία. Οδεγεί ζηελ ηδέα ηεο αξρηθήο 

ζρεδίαζεο, πνππ αλαδεηεί ηελ θαιύηεξε δηαζέζηκε ηερλνινγία, αδηαθνξώληαο γηα ην 

θόζηνο 

2. Σρεδηνκειέηε Παξακέηξσλ (δεπηεξνγελήο ζρεδηαζκόο) Δίλαη ην ζηάδην πνπ ζπλδπάδεη 

κείσζε θόζηνπο θαη βειηίσζε πνηόηεηαο, ρξεζηκνπνηώληαο πεηξακαηηθέο κεζόδνπο Έηζη 

δηαπηζηώλνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ελόο πξντόληνο πνπ είλαη ειάρηζηα ή θαζόινπ 

επαίζζεηεο ζηνπο ζνξύβνπο. (Robustization). Δδώ επίζεο επηδεηείηαη ν θαιύηεξνο 

ζπλδπαζκόο παξακέηξσλ θαη επηπέδσλ ηνπο, νη νπνίεο κεηώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζνξύβσλ. 

3. Σρεδηνκειέηε Αλνρώλ (ηξηηνγελήο ζρεδηαζκόο). Χξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε πνηόηεηα δελ 

κπνξεί λα βειηησζεί παξαπάλσ, Απαηηεί επελδύζεηο γηα κείσζε αλνρώλ πρ αθξηβέζηεξα 

όξγαλα, θαιύηεξε πξώηε ύιε θιπ, δηαγλώζθνληαο πνην εμάξηεκα ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο 

πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί. 



Καηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο (on line quality control), ε επέκβαζε ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο 

γίλεηαη κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο θαη δηόξζσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ξύζκηζεο. 

Σην ζηάδην ηεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο από ηνλ θαηαλαισηή, (on line quality control), κέζσ 

ηεο εγγύεζεο αληηκεησπίδεηαη ην ελδερόκελν λα θηάζεη ζηνλ πειάηε έλα ειαηησκαηηθό 

πξντόλ, παξά ην Σρεδηαζκό Πξντόληνο, ην Σρεδηαζκό Γηαδηθαζίαο Παξαγσγήο θαη ηε 

Σρεδηνκειέηε  Παξακέηξσλ. 

 

ΥΔΓΗΟΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ-ΟΡΘΟΓΧΝΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 

 

Βαζηθόηεξν θνκκάηη απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκόο παξακέηξσλ. Μεγάιε 

πξνζπάζεηα θαηαβάιεηαη ζην λα πξνζθεξζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ην πώο δηαθνξεηηθνί 

παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο πξντόληνο θάησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

κεζνδνινγία Taguchi ζην Σρεδηαζκό Παξακέηξσλ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε Οξζνγσληθώλ 

Πηλάθσλ. Ο νξζνγσληθόο πίλαθαο είλαη έλαο εμηζνξξνπεκέλνο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηα 

πεηξάκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, κε ζπλδπαζκνύο ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο. Έηζη, ν ππεύζπλνο Διέγρνπ 

πνηόηεηαο κνπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ ζεκαληηθόηεηα πνιιώλ παξαγόλησλ κ,εζσ ιίγσλ 

ζρεηηθά πεηξακάησλ, εμαζθαιίδνληαο ηε δίθαηε ζύγθξηζε όισλ ησλ παξαγόλησλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ Οξζνγσληθώλ Πηλάθσλ. 

Σην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, ζπδεηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ε επηινγή  ησλ βέιηηζησλ 

παξαγόλησλ ζηελ θαηαζθεπή ελόο εμαξηήκαηνο, ην ραξαθηεξηζηηθό πνηόηεηαο ηνπ νπνίνπ  

εμαξηάηαη από επηά παξάγνληεο, γηα θαζέλα από ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε δύν 

ηηκέο (επίπεδα). Άξα έρνπκε επηά παξάγνληεο, δύν επηπέδσλ θαη επνκέλσο ρξεζηκνπνηνύκε 

πξνηππνπνηεκέλν Οξζνγσληθό Πίλαθα ηύπνπ L8(2
7
), δειαδή πίλαθα 8 ζεηξώλ (πεηξακάησλ), 

7 ζηειώλ (παξαγόλησλ) ησλ 2 επηπέδσλ. Από ηε κειέηε παξακέηξσλ βξέζεθε όηη νη επηά 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο, θαη ηα δύν επίπεδα 

ηνπ θαζελόο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα  ηνπ Σρήκαηνο 5. 

 

 

 

                     Σρήκα 5.       Σρήκα  6. 

 

Παράγονηες Δπίπεδο 1 Δπίπεδο 2 

Α. Τξαρύηεο 

επηθάλεηαο 

 

Β. Σθιεξόηεο 

πιηθνύ 

 

Γ. Βαθή 

 

Γ.Θεξκνθξαζία 

 

Δ. Σπλζήθεο 

θνπήο 

 

ΣΤ. Ταρύηεο 

θνπήο 

 

Ε. Λείαλζε 

Τξαρύ 

 

 

Σθιεξό 

 

 

1 ζηξώκα  

 

20
Ο
C 

 

Χσξίο 

ιίπαλζε 

 

10 mm/min 

 

 

ΝΑΗ 

Λείν 

 

 

Μαιαθό 

 

 

2 ζηξώκαηα  

 

25
 Ο

C  

 

Με 

ιίπαλε 

 

15mm/min 

 

 

ΟΧΗ 

Πείραμα 

 

Α Β Γ Γ Δ Σ Ε ζκάρηα 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 14 

2 

 

1 1 1 2 2 2 2 5 

3 

 

1 2 2 1 1 2 2 9 

4 

 

1 2 2 2 2 1 2 42 

5 

 

2 1 2 1 2 1 2 68 

6 

 

2 1 2 2 1 2 1 10 

7 

 

2 2 1 1 2 2 1 6 

8 2 2 1 2 1 1 2 9 



Από ηνπο πξνηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηνύκε απηόλ πνπ θαίλεηαη 

γξακκνζθηαζκέλα ζην Σρήκα 6.  Δλα δείγκα από 100 πξντόληα παίξλεηαη γηα θάζε πείξακα 

θαη εμεηάδεηαη. Σηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 3 αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ζθάξησλ πνπ 

βξέζεθαλ. Τα επίπεδα ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο 

αλαθέξνληαη σο 1 θαη 2. Έηζη γηα ην πείξακα 2, ρξεζηκνπνηήζεθε:  

 

Α. Τξαρύηεο επηθάλεηαο  επίπεδν 1  ηξαρύ πιηθό 

Β. Σθιεξόηεο πιηθνύ επίπεδν 1  ζθιεξό πιηθό 

Γ. Βαθή   επίπεδν 1  έλα ζηξώκα βαθήο 

Γ. Θεξκνθξαζία  επίπεδν 2   25
 Ο

C  

Δ. Σπλζήθεο θνπήο επίπεδν 2  κε ιίπαλζε 

ΣΤ. Ταρύηεο θνπήο  επίπεδν 2  15 mm/min 

 Ε. Λείαλζε  επίπεδν 2  ρσξίο ιείαλζε 

 

Καηόπηλ βξίζθεηαη ν ζπλνιηθόο κέζνο όξνο ησλ ειαηησκαηηθώλ σο εμήο 

(14+5+9+42+68+10+6+9) / 800 (ζύλνιν πεηξακάησλ) = 20.35%, θαζώο θαη νη επί κέξνπο 

κέζνη όξνη γηα θάζε επίπεδν, σο εμήο: 

A

A

1
14 5 9 42

400
17 5%

2
68 10 6 9

400
2325%


  




  



.

.   ,  όπνπ ν παξνλνκαζηήο  είλαη ην ζύλνιν ησλ 

πεηξακάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ παξάγνληα Α1. Δάλ απηό γίλεη γηα όινπο ηνπο παξάγνληεο 

δειαδή, Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ1,Γ2, Δ1, Δ2, ΣΤ1, ΣΤ2, Ε1 θαη Ε2, ηόηε κπνξνύκε λα 

πάξνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 Α 

 

Β Γ Γ Δ Σ Ε 

Δπίπεδο 1 

 

17.5 24.25 8.5 24.25 10.5 33.25 18 

Δπίπεδο 2 

 

23.25 16.5 32.25 16.5 30.25 7.5 22.75 

Γιαθορά 

 

5.75 7.75 23.75 7.75 19.75 25.75 4.75 

ποσδαιόηηηα 

 

5 4 2 4 3 1 6 

 

Σρήκα 7 

 

Από ην Σρήκα 7, δηαπηζηώλεηαη θαη ε ζπνπδαηόηεηα (δηαθνξά ζηελ ηηκή βειηίσζεο - κείσζε 

αξηζκνύ ζθάξησλ). Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη νη παξάγηνληεο ΣΤ, Γ θαη Δ είλαη 

ζεκαληηθόηεξνη ησλ ππνινίπσλ Β, Γ, Α θαη Ε, ελώ από ηνλ πίλαθα ιαακβάλεηαη θαη ν 

βέιηηζηνο ζπλδπαζκόο ηνπο πνπ δίλεη ην ιηγόηεξν πνζνζηό ειαηησκαηηθώλ δειαδή ν Α1, Β2, 

Γ1, Γ2, Δ1, ΣΤ2, Ε1 



Με ην παξάδεηγκα απηό παξνπζηάζηεθε ην πξσηαξρηθό ζηάδην ηεο Σρεδηνκειέηεο 

Παξακέηξσλ, δειαδή ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ κέζσ πεηξακάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απόθιηζεο από ην ζηόρν (δειαδή ειαρηζηνπνίεζε ησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ), 

ειαρηζηνπνηώληαο ην απνηέιεζκα ηεο αηηίαο πνπ ηα πξνθαιεί (δειαδή ηελ ηαρύηεηα θνπήο, 

παξάγνληαο ΣΤ). Πνιιέο θνξέο ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δελ επηηπγράλεηαη κόλν κε ηελ 

Σρεδηνκειέηε Παξακέηξσλ, αιιά θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ αηηίσλ ηεο απόθιηζεο από ην ηδεαηό 

απνηέιεζκα (Σρεδηνκειέηε Αλνρώλ), όπνπ είλαη δπλαηόλ νηθνλνκηθά λα επηηεπρζεί πρ κε 

αθξηβέζηεξν εμνπιηζκό, έιεγρν πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ θιπ 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σηνλ αγώλα γηα Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο, βαζηθό κνριό απνηειεί ε εθαξκνγή επηζηεκνληθώλ 

κεζόδσλ, πνπ είλαη ηα θαζεκεξηλά εξγαιεία όπσο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη SPC, δηαγξάκκαηα 

Ishikawa,  Pareto charts, ηζηνγξάκκαηα θιπ. Τειεπηαία, νη δεκνθηιείο ηερληθέο Taguchi, 

απνηεινύλ κηα θαηλνηνκηθή πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα Πνηόηεηαο, πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηε κέηξεζή ηεο κέζσ νηθνλνκηθώλ όξσλ. Ζ ηδέα ηεο 

Σπλάξηεζεο απώιεηαο ιόγσ Χακειήο Πνηόηεηαο (QFL), αιιά θαη ηνπ ΄΄θνηλσληθνύ 

θόζηνπο΄΄ ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο εμεηάζηεθαλ ζεσξεηηθά θαη ζπδεηήζεθε ε 

εθαξκνγή ηνπο ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζρεδηνκειέηε παξακέηξσλ ζπλδπάδεη ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζπλάξηεζεο απώιεηαο πνηόηεηαο κε ην ξόιν ηεο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

πνπ είλαη ε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ (πρ ησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ). Απηή αθξηβώο ε 

κειέηε παξακέηξσλ εηζάγεη κηα λέα δηάζηαζε ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ 

πεηξακάησλ κε ηε ρξήζε Οξζνγσληθώλ Πηλάθσλ. Έηζη νινθιεξώλεηαη κηα εηζαγσγή ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηζηεκνληθόηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο κέζσ 

ηεο Πνηόηεηαο από ην Σρεδηαζκό (Quality by Design). Βεβαίσο ε πνιηηηθή απηή (ηεο 

εθαξκνγήο ηερληθώλ Taguchi) δελ είλαη παλάθεηα. Καη κόλν ην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο πνιιώλ 

ηερληθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, απνδεηθλύεη ηελ αλεπάξθεηα κηαο 

ζεξαπείαο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Δμάιινπ ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηάο ηεο απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, κεγάιεο πξνζπάζεηεο, πίζηε θαη αθνζίσζε εθ κέξνπο όισλ ζηνλ 

αγώλα γηα πνηόηεηα θαη θπζηθά επελδύζεηο ζε ρξόλν θαη ρξήκα. 

Ζ ηερληθή Taguchi εάλ εθαξκνζηεί ζπλδπαζηηθά ζηα πιαίζηα κηαο ζπλνιηθήο ζρεδίαζεο 

πνηόηεηαο, κπνξεί λα θέξεη γξήγνξα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. Τα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνύληαη ζηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο πνηόηεηαο ζε κηα επηρείξεζε πνπ εθαξκόδεη ηελ 

ηερληθή απηή είλαη ελδεηθηηθά: 

 

 Γηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ 

 Γηάγξακκα αηηίαο απνηειέζκαηνο (cause and effect diagram) 

 Γηακόξθσζε παξαγόλησλ θαη επηπέδσλ ηνπο γηα ηελ δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

 Δπηινγή νξζνγσληθνύ πίλαθα 

 Σρεδηαζκόο πεηξακάησλ θαη δηεμαγσγή ηνπο 

 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαιύηεξνπ ζπλδπαζκνύ παξαγόλησλ. 

 

Φπζηθά ε ηερληθή Taguchi δελ νινθιεξώλεηαη εδώ - απιά μεθηλάεη. Αθνινπζνύλ  αθόκε 

πνιιά ζηάδηα επεμεξγαζίαο, όπσο ε αλάιπζε κεηαβιεηώλ, ε αλάιπζε ηνπ ιόγνπ ζήκαηνο 

πξνο ζόξπβν, ε πξόβιεςε απόθξηζεο, ε δηεμαγσγή πεηξάκαηνο επηβεβαίσζεο, ν ππνινγηζκόο 

ηνπ θόζηνπο θαη άιια δεηήκαηα πνπ δελ ήηαλ δπλαηό λα παξνπζηαζηνύλ  ζηα πιαίζηα ελόο 

ελεκεξσηηθνύ άξζξνπ. 
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