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i 

Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μία πρόταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν και 

κατά πόσο η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να είναι 

τελέσφορη σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό που παράγει κονσέρβες ροδάκινου. 

Αρχικά, το θεωρητικό υπόβαθρο του στατιστικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας 

κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου ο αναγνώστης της παρούσας εργασίας να είναι σε θέση 

να παρακολουθήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο του ειδικού λεξιλογίου που ακολουθεί 

στην ανάλυση του θέματος. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανάλυση δυνατοτήτων της παραγωγικής διαδικασίας και 

περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της μέσης τιμής και της 

τυπικής απόκλισης  του υπό μελέτης χαρακτηριστικού ποιότητας. Ακολουθεί η περιγραφή 

της βασικής στατιστικής θεωρίας και των γενικών αρχών που διέπουν τη σχεδίαση και τη 

λειτουργία των διαγραμμάτων ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. 

Και τέλος, παρουσιάζεται η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας 

στο συγκεκριμένο αγροτικό συνεταιρισμό και εξάγονται συμπεράσματα. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή της εταιρείας  

Ο συνεταιρισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία 

βρίσκεται στον νομό Ημαθίας και ιδρύθηκε το 1964. Από εκείνη τη χρονιά και έπειτα, ο 

συνεταιρισμός έχοντας αρχικά τη μορφή κοινοπραξίας, διακινούσε μεγάλες ποσότητες 

νωπών φρούτων, γεγονός που συνέβαλε στην εξέλιξή του. Το 1975 άρχισε να 

πρωταγωνιστεί στις εξαγωγές και μετά από 8 χρόνια, το 1983, βάσει νόμου, η κοινοπραξία 

μετατρέπεται σε συνεταιρισμό. 

Το 1992 ξεκίνησε να λειτουργεί η πρώτη μονάδα κονσερβοποίησης του συνεταιρισμού στη 

Βέροια και το 1998 η δεύτερη μονάδα κονσερβοποίησης στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού να είναι οι μεγαλύτερες στον 

κλάδο. Επιπλέον, το 2008 πραγματοποιείται εγκατάσταση γραμμής παραγωγής χυμού 

φρούτων για περαιτέρω μεταποίηση. 

Σήμερα, η δυναμικότητα επεξεργασίας ανέρχεται σε 10 χιλιάδες τόνους εμπορίας φρέσκων 

φρούτων και σε 60 χιλιάδες τόνους προϊόντων μεταποίησης. Τα φρούτα που μεταποιούνται 

συσκευάζονται σε κονσέρβες, σε πλαστικά κουπάκια, πλαστικά βάζα και αεροστεγείς 

σακούλες. 

 

Σχήμα 1 Το εργοστάσιο στην Αλεξάνδρεια 
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Σχήμα 2 Το εργοστάσιο στη Βέροια 

1.2 Σκοπός της εργασίας 

Ο συνεταιρισμός δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην παραγωγή κονσερβοποιημένου 

φρούτου. Αυτή τη στιγμή, παράγει περίπου 300 διαφορετικά είδη κομπόστας και τα 

προϊόντα της εξάγονται σε πάνω από 40 χώρες σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ωστόσο, το 

προσωπικό που δουλεύει για την παραγωγή κομπόστας δεν έχει μεγάλη εμπειρία σε 

τεχνικές συνεχούς παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να μπορεί να τις 

εφαρμόσει σε καθημερινές δραστηριότητες του εργοστασίου. 

Έτσι, υπάρχει η ευκαιρία να βελτιωθεί ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Για αρκετά 

χρόνια, ο συνεταιρισμός συλλέγει συνεχώς δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που 

παράγονται και επιθυμεί τη σωστή αξιοποίησή τους με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα και 

το επίπεδο αποδοτικότητας. 

Η λύση που καλείται να δώσει η υπάρχουσα διπλωματική εργασία είναι η εφαρμογή του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας στα δύο εργοστάσια. Η 

διπλωματική εργασία δηλαδή καλείται να προτείνει έναν συστηματικό τρόπο ελέγχου και 

παρακολούθησης της παραγωγής, ο οποίος να είναι απλός στη χρήση για τους 

εργαζόμενους των εργοστασίων. Στην εργασία αυτή, θα δοθεί επίσης έμφαση στα οφέλη 

των διαγραμμάτων ελέγχου ως το κύριο εργαλείο για τον στατιστικό έλεγχο της 

παραγωγικής διαδικασίας, όπως είναι η μείωση του ποσοστού των ελαττωματικών 
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προϊόντων, αλλά και της μεταβλητότητας στα κύρια χαρακτηριστικά ποιότητας των 

προϊόντων. 

1.3 Περιορισμοί 

Επειδή ο αριθμός των διαφορετικών προϊόντων που παράγουν τα δυο εργοστάσια είναι 

πάρα πολύ μεγάλος, η υπάρχουσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στη γραμμή 

παραγωγής κομπόστας ροδάκινου. Ωστόσο, η λύση που προτείνεται μπορεί να επεκταθεί 

και να εφαρμοστεί και σε άλλες γραμμές παραγωγής. 

1.4 Η παραγωγική διαδικασία 

Η υπάρχουσα εργασία επικεντρώθηκε στη γραμμή παραγωγής κονσέρβας ροδάκινου. Πριν 

την έναρξη της, το εργοστάσιο θα πρέπει να έχει παραλάβει τα φρούτα από τους 

παραγωγούς. Για να διαπιστωθεί ότι η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι ικανοποιητική, 

γίνεται έλεγχος αποδοχής με διαλογή, όπου από κάθε ελεγχόμενη παρτίδα, λαμβάνεται 

δείγμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών φρούτων (φρούτα που δεν είναι 

κατάλληλα για κατανάλωση ή το μέγεθός τους είναι πολύ μικρό) του δείγματος δεν ξεπερνά 

τον αριθμό αποδοχής, η παρτίδα γίνεται αποδεκτή. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί, ότι το κύριο θέμα της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας είναι ο στατιστικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτόν 

το λόγο δεν θα γίνει μεγαλύτερη αναφορά στον έλεγχο αποδοχής των πρώτων υλών.  

Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος ολόκληρης της αποδεκτής παρτίδας και απομακρύνονται όλα 

τα ελαττωματικά φρούτα. Έπειτα, απομακρύνεται ο πυρήνας και η επιδερμίδα του 

φρούτου. Τα ροδάκινα, επίσης, τεμαχίζονται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους ανάλογα 

το τελικό προϊόν: 

 κοπή στη μέση 

 κοπή σε φέτες 

 κοπή σε κύβους 

 κοπή σε slivers 

Στο τέλος, γίνεται η πλήρωση των μεταλλικών συσκευασιών με τα κομμάτια φρούτου από 

το προσωπικό και ολοκληρώνεται η παραγωγική διαδικασία με τη συμπλήρωση σιροπιού 

στον μεταλλικό περιέκτη. 
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό υπόβαθρο  

2.1 Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας 

Στις μέρες μας, όλο και περισσότερο η ποιότητα των προϊόντων έχει επίδραση στις επιλογές 

των καταναλωτών. Το γεγονός αυτό, επηρεάζει τις εταιρείες και τις υπηρεσίες, οι οποίες 

προσπαθούν με μεθόδους και τεχνικές να διασφαλίσουν ή και να βελτιώσουν την ποιότητα 

των καταναλωτικών αγαθών τους, στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. 

Σύμφωνα με τον Montgomery το κόστος της ποιότητας βρίσκεται μεταξύ του 4% και του 

40% των πωλήσεων. Η ανάπτυξη και η σημασία του στατιστικού ελέγχου ποιότητας έχει 

φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε οι εταιρείες να έχουν δημιουργήσει τμήματα, τα οποία 

έχουν να κάνουν με τη διοίκηση της ποιότητας. 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί σχετικά με το τι είναι ποιότητα. Ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος 

ορισμός δίνεται από το διεθνές πρότυπο ISO 8402 (1986), όπου «ποιότητα χαρακτηρίζεται 

ως το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας 

που καθορίζουν την ικανότητα ανταπόκρισης σε δηλωμένες ή εννοούμενες ανάγκες».  

Με τη βοήθεια της επιστήμης της στατιστικής, αναπτύχθηκε ο στατιστικός έλεγχος 

ποιότητας (Statistical Quality Control, SQC), έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων, αλλά και τη μείωση του κόστους του ελέγχου ποιότητας. Ο στατιστικός 

έλεγχος ποιότητας μπορεί να διακριθεί σε τρεις περιοχές: 

 Στον έλεγχο ποιότητας αποδοχής (acceptance sampling): σ’ αυτόν επιλέγεται ένα 

τυχαίο δείγμα περιορισμένου αριθμού αντικειμένων, αντί να ελεγχθεί ολόκληρη η 

παρτίδα. Έπειτα, με τα κατάλληλα δειγματοληπτικά σχήματα ελέγχου, γίνεται 

αποδοχή ή απόρριψη της παρτίδας, ανάλογα με την ποιότητα των αντικειμένων 

που αποτελούν το τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται από την παρτίδα. Ο έλεγχος 

ποιότητας αποδοχής διακρίνεται σε δυο μεγάλες ομάδες ανάλογα με το ελεγχόμενο 

χαρακτηριστικό ποιότητας: τον έλεγχο ποιότητας αποδοχής με διαλογή και τον 

έλεγχο ποιότητας αποδοχής με μέτρηση. 

 

 Στον έλεγχο παραγωγικής διαδικασίας (process control), ο οποίος αποτελεί τη 

συνηθέστερη μέθοδο διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας. Σε σύγκριση με τον 

έλεγχο ποιότητας αποδοχής, ο έλεγχος πραγματοποιείται ένα βήμα πιο έγκαιρα, 

δηλαδή, προτού ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία. Με τη βοήθεια 
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διαγραμμάτων ελέγχου εντοπίζονται έγκαιρα διάφορα σφάλματα και διορθώνονται 

άμεσα πριν παραχθούν περισσότερα ελαττωματικά προϊόντα. 

 

 Στη σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων (design of experiments), μία περιοχή του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας, στην οποία, μέσω κατάλληλων πειραμάτων, 

εντοπίζονται ποιοι παράγοντες επιδρούν στα χαρακτηριστικά ποιότητας ενός 

προϊόντος, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς του. 

Ο έλεγχος ποιότητας αποδοχής ξεκίνησε την δεκαετία του 1920 από τους Harold F. Dodge 

και Harry G. Romig στα Bell Telephone Laboratories στις Η.Π.Α. Παράλληλα, στα Bell 

Telephone Laboratories, ο Walter Shewhart ανέπτυξε τον στατιστικό έλεγχο παραγωγικής 

διαδικασίας. Αν και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο έλεγχος ποιότητας αποδοχής ήταν η 

ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος ποιοτικού ελέγχου, με την πάροδο των χρόνων ο 

έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας εφαρμοζόταν όλο και περισσότερο. Σε αυτό οφείλεται ο 

γρήγορος εντοπισμός σφαλμάτων και προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας, αφού με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα ελαττωματικά 

προϊόντα, επομένως μειώνεται και το κόστος της παραγωγής. Σήμερα, παράλληλα με τον 

έλεγχο παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμόζονται και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των 

στατιστικών πειραμάτων, με σκοπό να υπάρξει η μικρότερη δυνατή μεταβλητότητα στα 

χαρακτηριστικά ποιότητας για την παραγωγή προϊόντων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η 

εξέλιξη των τριών περιοχών από την δεκαετία του 1920 έως και σήμερα. 

 

Σχήμα 3 Διάγραμμα φάσεων χρήσης στατιστικών μεθόδων
1
 

                                                           
1
 Πηγή: Montgomery D.C. (2009). Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition, Elm Street 

Publishing Services 
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2.2 Χαρακτηριστικά ποιότητας 

Συνήθως για κάθε ένα προϊόν υπάρχει ένας αριθμός χαρακτηριστικών, βάση των οποίων 

κρίνεται η ποιότητα του προϊόντος. Τα χαρακτηριστικά αυτά ονομάζονται χαρακτηριστικά 

ποιότητας. Όταν ανάλογα με τις τιμές των χαρακτηριστικών ποιότητας μπορεί κανείς να 

κρίνει εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή όχι, τότε συχνά τα χαρακτηριστικά αυτά 

αναφέρονται και ως κρίσιμα. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας μπορούν να είναι είτε ποσοτικά 

είτε ποιοτικά. 

Στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας, ο έλεγχος αφορά ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν παράγουν προϊόντα, 

είναι ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ακριβώς σταθερές τις τιμές των χαρακτηριστικών 

ποιότητας και παρατηρείται σε αυτές μια μεταβλητότητα. Εάν η μεταβλητότητα είναι μικρή, 

τότε πιθανόν να μην υπάρξει κάποια αντίδραση από τους πελάτες. Αντίθετα, αν η 

μεταβλητότητα είναι μεγάλη, τότε θα υπάρξουν και προϊόντα τα οποία οι πελάτες θα 

θεωρούν μη επιθυμητά ή μη αποδεκτά. Γενικά, ισχύει ότι όσο πιο μικρή είναι η 

μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών ποιότητας, τόσο καλύτερη μπορεί να θεωρηθεί ότι 

είναι και η ποιότητα του προϊόντος. 

2.3 Μεταβλητότητα χαρακτηριστικών ποιότητας 

Σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες παρατηρούνται αποκλίσεις, οι οποίες οφείλονται σε 

πολλούς παράγοντες, όπως είναι ο εξοπλισμός, τα υλικά ή οι περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Επομένως, όσο καλά και εάν λειτουργεί μια παραγωγική διαδικασία, θα παρατηρείται μια 

μεταβλητότητα, έστω και ελάχιστη, στις τιμές των χαρακτηριστικών ποιότητας των 

προϊόντων. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες αιτιών μεταβλητότητας, τις τυχαίες 

και τις συστηματικές. 

Οι τυχαίες αιτίες (random causes) θα είναι αυτές που πάντα θα υπάρχουν σε μια 

παραγωγική διαδικασία. Τυχαίες θεωρούνται οι αιτίες οι οποίες δεν μπορούν να 

εντοπιστούν και να διορθωθούν κατά τη διάρκεια μιας διεργασίας. Στο σύνολο των τυχαίων 

αιτιών οφείλεται η φυσική μεταβλητότητα. Όταν σε μια διεργασία επιδρά μόνο η φυσική 

μεταβλητότητα τότε λέγεται ότι βρίσκεται σε στατιστικό έλεγχο (in statistical control). 

Αντίθετα με τις τυχαίες, οι συστηματικές αιτίες (assignable causes) μπορούν να εντοπιστούν 

και να διορθωθούν. Παραδείγματα συστηματικών αιτιών είναι λάθη που γίνονται από το 

προσωπικό ή κάποια βλάβη που μπορεί να προκύπτει σε μια μηχανή. Συνήθως, η 

μεταβλητότητα που προκαλούν οι συστηματικές αιτίες είναι πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος 
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σε σχέση με τις τυχαίες αιτίες και για αυτό όταν εμφανίζονται σε μια παραγωγική 

διαδικασία τότε λέγεται ότι αυτή βρίσκεται εκτός στατιστικού ελέγχου (out of statistical 

control). 

Οι συστηματικές αιτίες μπορούν να εντοπιστούν με τη βοήθεια των διαγραμμάτων ελέγχου. 

Τα διαγράμματα ελέγχου προειδοποιούν όταν μια παραγωγή ίσως βρίσκεται εκτός 

στατιστικού ελέγχου και έτσι αρχίζει η διαδικασία της διερεύνησης πιθανών αιτιών. Στη 

συνέχεια θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στα διαγράμματα ελέγχου. 

2.4 Διαγράμματα ελέγχου 

Τα διαγράμματα ελέγχου βασίζονται στην ιδέα ότι εάν μια παραγωγική διαδικασία 

βρίσκεται σε στατιστικό έλεγχο, οι τιμές των χαρακτηριστικών ποιότητας θα είναι εντός 

συγκεκριμένων ορίων, με βάση το γεγονός ότι οι τιμές των χαρακτηριστικών ακολουθούν 

μια στατιστική κατανομή πιθανότητας. 

Τις περισσότερες φορές, τα διαγράμματα ελέγχου είναι γραφικές παραστάσεις σημείων 

συναρτήσει του χρόνου. Τα σημεία των γραφικών παραστάσεων συγκρίνονται με όρια, τα 

οποία υποδηλώνουν το εύρος των τιμών που μπορεί να πάρει ένα χαρακτηριστικό 

ποιότητας, εξαιτίας της μεταβλητότητας που προκαλούν τα τυχαία αίτια. 

Τα όρια αυτά ονομάζονται όρια ελέγχου (συνήθως Άνω και Κάτω Όριο Ελέγχου, Upper and 

Lower Control Limit). Εάν τα σημεία της γραφικής παράστασης βρίσκονται εντός των ορίων, 

τότε σύμφωνα με τα διαγράμματα ελέγχου η παραγωγική διαδικασία βρίσκεται σε 

στατιστικό έλεγχο. Επιπλέον, ορίζεται η Κεντρική Γραμμή (Center Line), η οποία αντιστοιχεί 

στη μέση τιμή της στατιστικής παραμέτρου του χαρακτηριστικού ποιότητας που μελετάται. 

Ένα σημείο το οποίο βρίσκεται έξω από τα όρια ελέγχου, ονομάζεται σημείο εκτός ορίων 

ελέγχου. Εάν υπάρχει ένα σημείο εκτός ορίων ελέγχου, υπάρχουν υποψίες ότι η 

μεταβλητότητα είναι μεγαλύτερη από τη φυσική μεταβλητότητα και μάλλον επιδρά στην 

παραγωγική διαδικασία κάποια συστηματική αιτία. 

Ωστόσο, εξαιτίας της τυχαιότητας που υπάρχει στις τιμές των χαρακτηριστικών ποιότητας, 

υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ακόμα και εάν υπάρχει ένα σημείο εκτός ορίων ελέγχου, η 

παραγωγική διαδικασία να βρίσκεται σε στατιστικό έλεγχο. Ένα τέτοιο σημείο ονομάζεται 

εσφαλμένη ένδειξη και τότε το διάγραμμα ελέγχου υπέπεσε σε σφάλμα πρώτου είδους 

(σφάλμα τύπου α). Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να υπάρχει ένα σημείο εντός ορίων, 
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αλλά στην παραγωγική διαδικασία να επιδρά μια συστηματική αιτία. Τότε το διάγραμμα 

ελέγχου υπέπεσε σε σφάλμα δεύτερου είδους (σφάλμα τύπου β). 

Πίνακας 1 Σφάλματα πρώτου και δεύτερου είδους 

 

Η παραγωγική διαδικασία βρίσκεται σε 
κατάσταση στατιστικού ελέγχου; 

Ναι Όχι 

Το σημείο βρίσκεται 
εντός ή εκτός ορίων 

ελέγχου; 

Εντός 
Σωστή Ένδειξη 

(Πιθανότητα = 1 - α) 

Σφάλμα Τύπου β 

 (Πιθανότητα = β) 

Εκτός 
Σφάλμα Τύπου α 

 (Πιθανότητα = α) 

Σωστή Ένδειξη 

(Πιθανότητα = 1 - β) 

 

Τα διαγράμματα ελέγχου είναι στατιστικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να προβλέψουν 

μόνο εάν επιδρά κάποια συστηματική αιτία ή όχι. Εάν υπάρχουν σημεία εντός ορίων 

ελέγχου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ποιότητα ενός προϊόντος είναι καλή. Για 

παράδειγμα, μπορεί κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής διαδικασίας να μην υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα και να επιδρά μόνο η φυσική μεταβλητότητα, ωστόσο οι τιμές των 

χαρακτηριστικών να είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών. Οπότε, είναι απαραίτητο πριν 

σχεδιαστούν τα διαγράμματα ελέγχου να γίνει πρώτα ανάλυση των δυνατοτήτων της 

παραγωγικής διαδικασίας.  

 

Σχήμα 4 Τυπική μορφή απλού διαγράμματος ελέγχου
2
 

                                                           
2
 Πηγή: Montgomery D.C. (2009). Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition, Elm Street 

Publishing Services 
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2.5 Η Φάση Ι και η Φάση ΙΙ 

Στον έλεγχο παραγωγικής διαδικασίας, η εφαρμογή των διαγραμμάτων ελέγχου 

διακρίνεται σε δύο φάσεις, κάθε μία εκ των οποίων έχει και διαφορετικό σκοπό. Αυτές οι 

φάσεις ονομάζονται Φάση Ι και Φάση ΙΙ (Phase I and Phase II). 

Στη Φάση Ι πραγματοποιείται η δειγματοληψία από την προς μελέτη παραγωγική 

διαδικασία και το σύνολο των δεδομένων αναλύεται όλο μαζί ταυτόχρονα, με τη 

χρησιμοποίηση δοκιμαστικών διαγραμμάτων ελέγχου. Στόχος της Φάσης Ι είναι να 

διαπιστωθεί αν η παραγωγική διαδικασία βρίσκεται εντός ή εκτός στατιστικού ελέγχου, το 

χρονικό διάστημα που συνελέγησαν τα δεδομένα, γιατί δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί 

αυτό όταν μελετάται για πρώτη φορά μια διεργασία. 

Στην περίπτωση που βρεθούν σημεία εκτός ορίων ελέγχου, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να 

εξαιρεθούν και να υπολογιστούν εκ νέου τα νέα αναθεωρημένα όρια ελέγχου. Σημεία εκτός 

ορίων υποδηλώνουν ότι ίσως κάποια αιτία επιδρά στην ποιότητα του χαρακτηριστικού 

ποιότητας που ελέγχεται. Το προσωπικό οφείλει να το ερευνήσει και, αν εντοπίσει κάποια 

βλάβη, να την διορθώσει. Έπειτα θα πρέπει να αποκτηθούν νέα δείγματα και οι τιμές τους 

να συγκριθούν με τα νέα αυτά όρια ελέγχου. 

Όταν σταματήσουν να προκύπτουν σημεία εκτός ορίων, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η 

παραγωγική διαδικασία βρίσκεται υπό στατιστικό έλεγχο και πλέον μπορούν να 

υπολογιστούν οι ακριβείς τιμές της μέσης τιμής (αν δεν είναι ήδη γνωστή) και της 

διασποράς του χαρακτηριστικού ποιότητας. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, 

διότι ο υπεύθυνος της παραγωγής πλέον μπορεί να διαπιστώσει εάν όντως η παραγωγική 

διαδικασία είναι σε θέση να παράγει προϊόντα με τις επιθυμητές προδιαγραφές. Με αυτόν 

τον τρόπο ολοκληρώνεται η Φάση Ι και γίνεται η μετάβαση στη Φάση ΙΙ. 

Στη Φάση ΙΙ γίνεται η υπόθεση ότι η παραγωγική διαδικασία βρίσκεται ήδη υπό στατιστικό 

έλεγχο και τα διαγράμματα ελέγχου χρησιμοποιούνται για την συνεχή παρακολούθηση της. 

Στη φάση αυτή, λαμβάνονται νέα δείγματα ανά τακτά διαστήματα, με σκοπό να ανιχνευτεί 

εγκαίρως η επίδραση μιας συστηματικής αιτίας. 
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Σχήμα 5 Οι δυο φάσεις των διαγραμμάτων ελέγχου 

  

•Ακριβής υπολογισμός της μέσης τιμής και της 
τυπικής απόκλισης του χαρακτηριστικού 
ποιότητας. 

•Αποφασίζεται εάν όντως η παραγωγική 
διαδικασία είναι ικανή να παράγει προϊόντα 
με τις κατάλληλες προδιαγραφές. 

Φάση Ι 

•Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

•Έγκαιρη ανίχνευση της επίδρασης 
συστηματικής αιτίας στις τιμές του 
χαρακτηριστικού ποιότητας 

Φάση ΙΙ 
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Κεφάλαιο 3: Δυνατότητες παραγωγικής διαδικασίας 

3.1 Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας 

Η πρώτη ανάλυση που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, είναι η 

ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Η ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής 

διαδικασίας πρέπει να γίνει πριν την έναρξη της μαζικής παραγωγής προϊόντων. Με αυτόν 

τον τρόπο προσδιορίζονται τα φυσικά όρια ανοχών (natural tolerance limits), για να μπορεί 

να αποφασιστεί αν η παραγωγική διαδικασία είναι ικανή για την παραγωγή μη 

ελαττωματικών προϊόντων, συγκρίνοντας τα φυσικά όρια ανοχών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Εδώ, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα φυσικά όρια ανοχών δεν ταυτίζονται με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στις τιμές που μπορεί να έχει ένα 

χαρακτηριστικό ποιότητας για να έχει αποδεκτή ποιότητα το προϊόν. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι γνωστές εκ των προτέρων και δεν έχουν σχέση με την παραγωγική 

διαδικασία που παράγει το προϊόν. Αντίθετα, τα φυσικά όρια ανοχών υποδηλώνουν το 

εύρος των τιμών του αντίστοιχου χαρακτηριστικού ποιότητας που θα προκύψουν από την 

παραγωγική διαδικασία. Κάθε διεργασία που εκτελείται για την μαζική παραγωγή 

προϊόντων έχει διαφορετικά φυσικά όρια ανοχών.  

Σε μια ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας συνήθως γίνεται προσπάθεια να 

μελετηθεί η στατιστική συμπεριφορά των σημαντικών χαρακτηριστικών ποιότητας των 

προϊόντων, χρησιμοποιώντας τις τιμές που προκύπτουν από δείγματα των τελικών 

προϊόντων. Αφού προσδιοριστεί η κατανομή πιθανότητας και εκτιμηθεί η μέση τιμή, αλλά 

και η μεταβλητότητα του χαρακτηριστικού ποιότητας, είναι αρκετά απλό να υπολογιστούν 

τα φυσικά όρια ανοχών. 

Συνήθως, στη βιβλιογραφία για ένα χαρακτηριστικό ποιότητας με μέση τιμή   και τυπική 

απόκλιση  , το κάτω όριο ανοχών ισούται με      και το άνω όριο ανοχών     . Σε 

περίπτωση που το κύριο χαρακτηριστικό ποιότητας που μελετάται ακολουθεί την κανονική 

κατανομή, το 99,73% των τιμών της είναι εντός των φυσικών ορίων ανοχών, ενώ το 0,27% 

είναι εκτός. 

Αν και το 0,27% των τιμών που βρίσκονται εκτός των φυσικών ορίων ανοχών μπορεί να 

θεωρηθεί μικρό ποσοστό, η αλήθεια είναι ότι εάν παραχθούν ένα εκατομμύριο προϊόντα, 

θα πρέπει οι τιμές του χαρακτηριστικού ποιότητας στα 2.700 προϊόντα να είναι εκτός των 

ορίων. Βέβαια, αν η κατανομή πιθανότητας που ακολουθεί το ποιοτικό χαρακτηριστικό 
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είναι διαφορετική της κανονικής, το ποσοστό εκτός των φυσικών ορίων ανοχών μπορεί να 

διαφέρει σημαντικά από το 0,27%. 

 

Σχήμα 6 Φυσικά όρια ανοχών για την κανονική κατανομή 

 

3.2 Έλεγχος προσαρμογής κατανομής 

Ο σκοπός μιας στατιστικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση της μέσης τιμής και της τυπικής 

απόκλισης του πληθυσμού που είναι υπό ανάλυση και επίσης να προσδιοριστεί η 

στατιστική κατανομή πυκνότητας πιθανότητας που ακολουθούν οι τιμές του πληθυσμού. 

Για να διαπιστωθεί το είδος της κατανομής που ακολουθεί ένας στατιστικός πληθυσμός, 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα οι έλεγχοι προσαρμογής κατανομής. Στους ελέγχους 

προσαρμογής κατανομής εξετάζεται το πόσο καλά προσαρμόζονται οι τιμές ενός δείγματος 

από έναν πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη κατανομή πιθανότητας.  

Το πιο σημαντικό κομμάτι του ελέγχου προσαρμογής κατανομής είναι να γίνει σωστή 

υπόθεση για το ποια θα μπορούσε να είναι η κατανομή πιθανότητας που θα 

προσαρμόζονται οι τιμές του δείγματος. Μια γενική εικόνα αποκτάται όταν γίνεται χρήση 

ιστογράμματος. 

Το ιστόγραμμα (histogram) αποτελεί μια γραφική απεικόνιση της συχνότητας εμφάνισης 

ενός συγκεκριμένου μεγέθους. Για να κατασκευαστεί ένα ιστόγραμμα πρέπει να διαιρεθεί 

το εύρος των τιμών του δείγματος του πληθυσμού που μελετάται σε τμήματα, τα οποία 

ονομάζονται κλάσεις. Οι τιμές τοποθετούνται στον οριζόντιο άξονα της γραφικής 

απεικόνισης και στον κάθετο άξονα η συχνότητα εμφάνισης του μεγέθους. 



13 

 

Σχήμα 7 Τυπική μορφή ιστογράμματος 

Αφού γίνει η υπόθεση της στατιστικής κατανομής, επιλέγεται ένας έλεγχος προσαρμογής, 

με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι τιμές του δείγματος προσαρμόζονται ικανοποιητικά στην 

συγκεκριμένη κατανομή πυκνότητας πιθανότητας. Στην υπάρχουσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος προσαρμογής Kolmogorov-Smirnov. 

Ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov είναι από τους πιο διαδεδομένους ελέγχους που 

χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή κατανομής πιθανότητας σε έναν στατιστικό 

πληθυσμό. Η χρήση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov είναι πολύ συχνή, γιατί μπορεί να 

εφαρμοστεί με οποιοδήποτε μέγεθος δείγματος και ειδικά σε ελέγχους με μικρό μέγεθος 

δείγματος.  

Αρχικά, το πρώτο βήμα που γίνεται για να ξεκινήσει ο έλεγχος, είναι η ταξινόμηση των 

τιμών του δείγματος κατά αύξουσα σειρά. Τις τιμές αυτές ορίζονται έστω ως            . 

Έπειτα, γίνεται σχηματισμός της αθροιστικής πιθανότητας του δείγματος για κάθε τιμή   , η 

οποία ονομάζεται       και η γενική της εξίσωση είναι: 

      {

       
 

 
     

      

      

Αν      είναι η αθροιστική πιθανότητα μέχρι την τιμή   της κατανομής που ελέγχεται για 

την προσαρμογή της, υπολογίζεται η μέγιστη απόλυτη διαφορά ανάμεσα στη θεωρητική 

και την παρατηρηθείσα τιμή       από τη σχέση: 

           |          |  



14 

Αν ισχύει           , τότε απορρίπτεται η υπόθεση και οι τιμές του δείγματος δεν 

προσαρμόζονται καλά στην συγκεκριμένη κατανομή. Η μεταβλητή    εξαρτάται από το 

επίπεδο σημαντικότητας και το μέγεθος του δείγματος. Τιμές της μεταβλητής    μπορεί 

κανείς να βρει στη βιβλιογραφία, αλλά και σε λογισμικά πακέτα. 

Ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov είναι ακριβής ακόμα και σε μικρά μεγέθους δείγματα. 

Όμως σαν έλεγχος είναι αργός σε χρόνο, διότι απαιτεί οι τιμές του δείγματος να 

ταξινομηθούν σε αύξουσα σειρά. 

3.3 Η εκτίμηση της μέσης τιμής σε παραγωγική διαδικασία 

Εφόσον με τους παραπάνω ελέγχους προσαρμογής κατανομής διαπιστωθεί ποια είναι η 

κατανομή του χαρακτηριστικού ποιότητας, μένει πλέον να εκτιμηθεί η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλισή του. Σημειώνεται πως η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του 

χαρακτηριστικού ποιότητας μπορεί να εκτιμηθούν ακόμη και χωρίς έλεγχο προσαρμογής 

των δεδομένων σε κάποια κατανομή. 

Εάν έχουν ληφθεί   τυχαία δείγματα από προϊόντα τα οποία προέκυψαν από την 

παραγωγική διαδικασία που εξετάζεται, κάθε ένα εκ των οποίων αποτελείται από   τιμές, 

αρχικά υπολογίζεται η μέση τιμή του κάθε δείγματος    από την σχέση: 

 

  ̅  
 

 
∑  

 

   

 

Και στη συνέχεια μπορεί να γίνει η μέτρηση της μέσης τιμής της μέσης τιμής όλων των 

δειγμάτων, δηλαδή: 

 ̿  
 

 
∑  ̅

 

   

 

Η τιμή  ̿ είναι η εκτιμήτρια της μέσης τιμής όλων των δειγμάτων και θα πρέπει να ισούται 

με την επιθυμητή μέση τιμή    του χαρακτηριστικού ποιότητας. Επομένως, η εκτιμήτρια της 

μέσης τιμής   θα είναι: 

 ̂   ̿ 

3.4 Η εκτίμηση της διασποράς σε παραγωγική διαδικασία 

Η εκτιμήτρια της τυπικής απόκλισης μπορεί να υπολογιστεί είτε με βάση τα εύρη των 

δειγμάτων, είτε με βάση την τυπική απόκλιση των δειγμάτων. 
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3.4.1 Εκτίμηση διασποράς με βάση τα εύρη των δειγμάτων 

Το εύρος σε κάθε δείγμα είναι η διαφορά της μεγαλύτερης από τη μικρότερη τιμή του 

δείγματος. Έτσι λοιπόν, εάν υπάρχουν   δείγματα και το κάθε δείγμα   έχει εύρος   , το 

μέσο εύρος μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 

Αν ο πληθυσμός ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή   και τυπική απόκλιση  , η  

εκτιμήτρια της τυπικής απόκλισης   του πληθυσμού προκύπτει από τη σχέση: 

 ̂   
 ̅

  
 

Οι τιμές του    σε συνάρτηση με το μέγεθος δείγματος   περιέχονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2 Τιμές Παραμέτρων    και    για μέγεθος δείγματος από n=2 έως n=20
3
 

n       n       

2 1,128 0,798 11 3,173 0,975 

3 1,693 0,886 12 3,258 0,978 

4 2,059 0,921 13 3,336 0,979 

5 2,326 0,940 14 3,407 0,981 

6 2,534 0,952 15 3,472 0,982 

7 2,704 0,959 16 3,532 0,983 

8 2,847 0,965 17 3,588 0,984 

9 2,970 0,969 18 3,640 0,985 

10 3,078 0,973 19 3,689 0,986 

 20 3,735 0,987 

 

3.4.2 Εκτίμηση διασποράς με βάση την τυπική απόκλιση των δειγμάτων 

Σε κάθε δείγμα, η μεταβλητότητα του δείγματος   
  υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση: 

  
  

 

   
∑     ̅  
 

   

 

όπου   είναι το μέγεθος δείγματος. 

Από τη στιγμή που έχει προσδιοριστεί το μέγεθος της μεταβλητότητας σε κάθε δείγμα, θα 

πρέπει να εκτιμηθεί και η τυπική του απόκλιση. Αν και η μεταβλητότητα    είναι 

                                                           
3
 Οι τιμές του πίνακα προέρχονται από το σύγγραμμα: Ταγαράς, Γ.Ν. (2001). Στατιστικός Έλεγχος 

Ποιότητας, Εκδόσεις Ζήτη 



16 

αμερόληπτη εκτιμήτρια της   , η τυπική απόκλιση   δεν είναι αμερόληπτη εκτιμήτρια της 

 . Αν ένας πληθυσμός ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση 

 , η μέση τιμή της   είναι ίση με: 

 ̅      

Οι τιμές του    σε συνάρτηση με το μέγεθος δείγματος n περιέχονται επίσης στον Πίνακα 2. 

Ωστόσο, η μέση τιμή της   είναι η μέση τυπική απόκλιση των δειγμάτων. Σε   δείγματα η 

μέση τυπική απόκλιση θα είναι: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 

Οπότε, ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η εκτιμήτρια της τυπικής απόκλισης   του 

πληθυσμού είναι: 

 ̂  
 ̅

  
 

3.5 Δείκτες δυνατότητας παραγωγικής διαδικασίας 

Ως βοήθημα για κάθε παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται οι δείκτες δυνατότητας 

παραγωγικής διαδικασίας (Process Capability Ratios). Η πιο συνήθης μορφή ενός δείκτη 

είναι ο λόγος δυο ποσοτήτων, στον οποίο εμπεριέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα 

φυσικά όρια ανοχών. 

Ο πιο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος δείκτης δυνατότητας παραγωγικής διαδικασίας είναι ο 

   . Εάν   είναι το άνω όριο προδιαγραφών και   το κάτω όριο προδιαγραφών, τότε ο 

δείκτης    ορίζεται με αυτόν τον τρόπο: 

   
   

  
 

Ο δείκτης     ουσιαστικά είναι ένα κλάσμα, όπου ο αριθμητής του είναι το εύρος των τιμών 

των τεχνικών προδιαγραφών και ο παρονομαστής είναι το εύρος των φυσικών ορίων 

ανοχών. Αν η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη της μονάδας, αυτό σημαίνει ότι με τη 

συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία θα παράγεται ένα σημαντικό ποσοστό 

ελαττωματικών προϊόντων, αφού το εύρος των φυσικών ορίων ανοχών θα είναι 

μεγαλύτερο από το εύρος των τεχνικών προδιαγραφών. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο 
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μεγάλη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο μεγάλο θα είναι και το ποσοστό των προϊόντων 

που παράγονται που θα βρίσκονται εντός των ορίων προδιαγραφών. 

Παρόλα αυτά, υπάρχει η περίπτωση οι προδιαγραφές να έχουν μόνο άνω ή κάτω όριο. Για 

αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται οι δείκτες     και    , όπου: 

    
   

  
 

και 

    
   

  
 

Όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν εφαρμογή μόνο αν η μέση τιμή του χαρακτηριστικού ποιότητας 

ισούται με μέσο του διαστήματος        

Σε περίπτωση που το προς μελέτη χαρακτηριστικό ποιότητας ακολουθεί την κανονική 

κατανομή, στον Πίνακα 3 περιέχεται η αντιστοιχία των δεικτών δυνατότητας παραγωγικής 

διαδικασίας   ,    ,     και ποσοστού ελαττωματικών προϊόντων ανά ένα εκατομμύριο 

(ppm: parts per million). 

Πίνακας 3 Αντιστοιχία δεικτών δυνατότητας παραγωγικής διαδικασίας   ,    ,     και ποσοστού 

ελαττωματικών προϊόντων 

   Ελαττωματικά (ppm)     και     Ελαττωματικά (ppm) 

0,25 453.255 0,25 226.628 

0,50 133.614 0,50 66.807 

0,75 24.440 0,75 12.220 

1,00 2.700 1,00 1.350 

1,50 7 1,50 4 

2,00 0,0018 2,00 0,0009 

 

Όταν η μέση τιμή   δεν ισούται με το μέσο   
   

 
 χρησιμοποιείται ο δείκτης    , ο 

οποίος ισούται με το ελάχιστο από το ζεύγος τιμών     και    , δηλαδή: 

       {       }        
   

  
 
   

  
   

Από τη σύγκριση μεταξύ του δείκτη     και του δείκτη    μπορεί να διαπιστωθεί πόσο 

απομακρυσμένη είναι η μέση τιμή του χαρακτηριστικού ποιότητας από το μέσο  . Στο 

Σχήμα 8 απεικονίζεται η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δυο αυτούς δείκτες σε 

διάφορες θέσεις της κατανομής του χαρακτηριστικού ποιότητας. Αν και στις τέσσερις 
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περιπτώσεις η τυπική απόκλιση   (έστω η τυπική απόκλιση είναι ίση με   
   

 
 ) και ο 

δείκτης    παραμένουν σταθεροί, το ποσοστό ελαττωματικών που παράγονται και στις 

τέσσερις περιπτώσεις διαφέρει σημαντικά. Αν οι δείκτες     και    είναι ίσοι, τότε η μέση 

τιμή   ταυτίζεται με το μέσο  . Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά των δύο αυτών δεικτών, 

τόσο πιο απομακρυσμένη είναι η μέση τιμή του χαρακτηριστικού ποιότητας από το σημείο 

Μ. 

Πίνακας 4 Αντιστοιχία δεικτών δυνατότητας παραγωγικής διαδικασίας      και ποσοστού ελαττωματικών 

προϊόντων 

    0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 

Ελαττωματικά (ppm) 317.311 45.500 2.700 63 1 0,002 

 

 

Σχήμα 8 Σχέση ανάμεσα στους δείκτες Cp και Cpk 
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Κεφάλαιο 4: Διαγράμματα ελέγχου 

4.1 Γενικά 

Στο Κεφάλαιο 2 αναφέρθηκε ότι τα διαγράμματα ελέγχου είναι πολύ σημαντικά για τις 

εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Με τη βοήθειά τους εντοπίζονται οι 

συστηματικές αιτίες στην παραγωγική διαδικασία.  Παράλληλα, τα διαγράμματα ελέγχου 

αποτελούν και ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας. 

Σκοπός αυτού του Κεφαλαίου είναι η αναλυτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών 

των διαγραμμάτων ελέγχου, καθώς και η βασική στατιστική τους θεωρία. 

Τα διαγράμματα ελέγχου αναπτύχθηκαν την δεκαετία του 1920 ως εργαλείο του 

στατιστικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας από τον Shewhart, γι’ αυτόν το λόγο συχνά 

μπορεί να έχουν και την ονομασία στη βιβλιογραφία ως «διαγράμματα Shewhart». 

Αν το χαρακτηριστικό ποιότητας που εξετάζεται είναι ποσοτικό μέγεθος, τα διαγράμματα 

ελέγχου που χρησιμοποιούνται για να παρακολουθείται η παραγωγική διαδικασία είναι: 

 τα διαγράμματα μέσης τιμής δείγματος 

 τα διαγράμματα τυπικής απόκλισης δείγματος 

 τα διαγράμματα εύρους τιμών δείγματος 

4.2 Παράμετροι σχεδιασμού διαγράμματος ελέγχου 

Εκτός από τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση του χαρακτηριστικού ποιότητας για να 

σχεδιαστεί ένα διάγραμμα ελέγχου πρέπει να δοθούν επίσης τιμές σε τρεις παραμέτρους. 

Αυτές οι παράμετροι είναι: 

 η παράμετρος θέσης των ορίων ελέγχου   

 το μέγεθος δείγματος   

 το χρονικό διάστημα   μεταξύ των λήψεων δυο διαδοχικών δειγμάτων 

Από την παράμετρο θέσης των ορίων ελέγχου   εξαρτάται η απόσταση των Ορίων Ελέγχου 

από την Κεντρική Γραμμή. Ουσιαστικά, η παράμετρος θέσης των ορίων ελέγχου   δηλώνει 

το πόσες τυπικές αποκλίσεις μακριά θα είναι τα Όρια Ελέγχου από την Κεντρική Γραμμή και 

επηρεάζει πολύ τα σφάλματα πρώτου και δεύτερου είδους. Όταν τα όρια ελέγχου είναι 

«στενά», είναι πιο πιθανό να εμφανίζονται πιο συχνά σφάλματα πρώτου είδους. Αντίθετα, 

όταν τα όρια ελέγχου έχουν μεγάλη απόσταση, είναι πιο πιθανό να εμφανίζονται πιο συχνά 

σφάλματα δεύτερου είδους. 
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Το μέγεθος δείγματος   επηρεάζει την αξιοπιστία του δείγματος. Όσο πιο μεγάλο είναι το 

μέγεθος δείγματος, τόσο πιο αξιόπιστες είναι οι στατιστικές εκτιμήτριες στα διαγράμματα 

ελέγχου. Ωστόσο, τα μεγάλα σε αριθμό δείγματα απαιτούν περισσότερο χρόνο για την 

ανάλυσή τους, επομένως και κόστος. 

Τέλος, το χρονικό διάστημα μεταξύ των λήψεων δύο διαδοχικών δειγμάτων   είναι και 

αυτό πολύ σημαντικό για τον σχεδιασμό των διαγραμμάτων ελέγχου. Όταν το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί για την επόμενη δειγματοληψία είναι πολύ μεγάλο, απαιτείται 

περισσότερος χρόνος προκειμένου να εκτιμηθεί αν στην παραγωγική διαδικασία επιδρά 

κάποια συστηματική αιτία. Όμως, η συχνή δειγματοληψία ανά μικρά χρονικά διαστήματα 

αυξάνει το κόστος του ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας. 

4.3 Μέτρα απόδοσης ενός διαγράμματος ελέγχου 

Ένα διάγραμμα ελέγχου κρίνεται από το πόσο σωστές διαγνώσεις επίδρασης συστηματικών 

αιτιών κάνει. Αν   είναι η πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος δευτέρου είδους, τότε η 

πιθανότητα σωστής διάγνωσης είναι η συμπληρωματική της    δηλαδή    . Η 

πιθανότητα αυτή ονομάζεται ισχύς των διαγραμμάτων ελέγχου. 

Με τη βοήθεια της ισχύος μπορούν να υπολογιστούν επιπλέον: ο μέσος αριθμός δειγμάτων 

ARL  (Average Run Length), ο μέσος χρόνος σήματος ATS (Average Time to Signal) και ο 

διορθωμένος μέσος χρόνος σήματος AATS (Adjusted Average Time To Signal). Από τη στιγμή 

που εμφανίζεται μια συστηματική αιτία, ο μέσος αριθμός δείγματος υποδηλώνει πόσα 

δείγματα κατά μέσο όρο χρειάζονται για να εντοπίσουν τη συστηματική αιτία και ο μέσος 

χρόνος σήματος υποδηλώνει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εντοπιστεί η 

συστηματική αιτία. Για τον υπολογισμό τους υπάρχουν οι σχέσεις: 

    
 

   
 

           
 

   
 

Επίσης, συχνά αναφέρεται και ο μέσος αριθμός δειγμάτων μέχρι την πρώτη εσφαλμένη 

ένδειξη εκτός ελέγχου ARL0. Αν   είναι η πιθανότητα σφάλματος α είδους τότε ο αριθμός 

δειγμάτων μέχρι την πρώτη εσφαλμένη ένδειξη ισούται με: 
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Στον υπολογισμό του μέσου χρόνου σήματος χρησιμοποιείται η παραδοχή ότι η 

συστηματική αιτία εμφανίζεται στον ίδιο χρόνο που γίνεται μια δειγματοληψία. Βέβαια, ο 

χρόνος είναι συνεχές μέγεθος και μια συστηματική αιτία υπάρχει η πιθανότητα να 

εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή μεταξύ δυο λήψεων δείγματος. Για αυτόν το λόγο υπάρχει και 

ο διορθωμένος μέσος χρόνος σήματος. Αν   είναι ο μέσος χρόνος από την αρχή του 

διαστήματος   μέχρι τη στιγμή που επιδρά η συστηματική αιτία, τότε ο διορθωμένος μέσος 

χρόνος σήματος θα ισούται με: 

                    
 

   
   

Βέβαια, μπορεί να θεωρηθεί ότι η συστηματική αιτία εμφανίζεται στο μέσο μεταξύ δύο 

διαδοχικών δειγματοληψιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο διορθωμένος μέσος χρόνος 

σήματος θα ισούται με: 

     
 

   
 

 

 
 

 

4.4 Διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής 

Το διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής ( ̅ chart) είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 

διάγραμμα ελέγχου στις παραγωγικές διαδικασίες. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να 

ελέγχεται η θέση της κατανομής του χαρακτηριστικού ποιότητας που εξετάζεται. Με τα 

διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής γίνεται εντοπισμός συστηματικών αιτιών που όταν 

επιδρούν στην παραγωγική διαδικασία, προκαλούν μετατόπιση της μέσης τιμής του 

πληθυσμού του χαρακτηριστικού ποιότητας. 

Σε αυτά τα διαγράμματα διακρίνονται τρεις οριζόντιες ευθείες: η κεντρική γραμμή και 

(συνήθως) τα δυο όρια ελέγχου (άνω και κάτω όριο). Αν η κατανομή του χαρακτηριστικού 

ποιότητας έχει μέση τιμή    και τυπική απόκλιση   , τότε η τυπική απόκλιση που έχει η 

μέση τιμή του δείγματος ισούται με: 

  ̅  
  

√ 
 

Στα διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής η κεντρική γραμμή θα ισούται με τη μέση τιμή της 

κατανομής και τα όρια ελέγχου θα έχουν απόσταση από την κεντρική γραμμή πολλαπλάσια 

της μεταβλητότητας του δείγματος, δηλαδή: 
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√ 
 

      

        
  

√ 
 

Στα διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής, κάθε χρονικό διάστημα   επιλέγεται τυχαία ένα 

δείγμα μεγέθους  . Από αυτό το δείγμα υπολογίζεται η μέση τιμή του χαρακτηριστικού 

ποιότητας από τον τύπο: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 

όπου                 είναι οι τιμές που εμφανίζονται στο δείγμα. Κάθε φορά που γίνεται 

δειγματοληψία, η μέση τιμή του κάθε δείγματος σχεδιάζεται στο διάγραμμα ελέγχου και 

εξετάζεται εάν βρίσκεται εντός ή εκτός ορίων ελέγχου. 

Υπάρχουν φορές που τα διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής έχουν μόνο ένα όριο ελέγχου 

(είτε άνω όριο ελέγχου, είτε κάτω όριο ελέγχου). Η βασική εξήγηση είναι ότι σε μια 

παραγωγική διαδικασία, οι συστηματικές αιτίες που είναι πιθανό να επιδρούν, να 

προκαλούν μόνο αύξηση ή μείωση της μέσης τιμής. Αυτά τα διαγράμματα ελέγχου 

ονομάζονται μονόπλευρα. 

4.5 Διάγραμμα ελέγχου εύρους 

Το διάγραμμα ελέγχου εύρους (R chart) χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διαδικασίες για 

τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διασποράς του χαρακτηριστικού ποιότητας. 

Συνήθως, επιλέγεται η παράλληλη χρήση διαγραμμάτων ελέγχου μέσης τιμής και 

διασποράς, διότι σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικής αιτίας μπορεί να μεταβληθεί είτε 

η μέση τιμή είτε η μεταβλητότητα του χαρακτηριστικού ποιότητας. Ωστόσο, υπάρχει και η 

περίπτωση να μεταβληθούν τόσο η μέση τιμή όσο και η μεταβλητότητα. Ένας ακόμη λόγος 

είναι η εξάρτιση της κατανομής της μέσης τιμής του δείγματος από τη μεταβλητότητα του 

πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται. Συστηματικές αιτίες μπορεί να αυξήσουν τη  

μεταβλητότητα του χαρακτηριστικού ποιότητας, αυξάνοντας έτσι και την πιθανότητα 

εμφάνισης σημείων εκτός ορίων ελέγχου. Στην περίπτωση της αποσπασματικής χρήσης του 

διαγράμματος μέσης τιμής θα γινόταν εσφαλμένα η υπόθεση ότι μάλλον έχει μεταβληθεί η 

μέση τιμή. 
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Στη περίπτωση που το χαρακτηριστικό ποιότητας ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση 

τιμή    και τυπική απόκλιση   , η μέση τιμή του εύρους    και η τυπική του απόκλιση    

θα είναι: 

        

        

Με βάση τη μέση τιμή και τη τυπική απόκλιση του εύρους υπολογίζονται η κεντρική 

γραμμή και τα όρια ελέγχου: 

               

        

               

Πίνακας 5 Τιμές παραμέτρου   
4
 

n d3 n d3 

2 0,853 11 0,787 

3 0,888 12 0,778 

4 0,880 13 0,770 

5 0,864 14 0,763 

6 0,848 15 0,756 

7 0,833 16 0,750 

8 0,820 17 0,744 

9 0,808 18 0,739 

10 0,797 19 0,734 

 20 0,729 

 

4.6 Διάγραμμα ελέγχου τυπικής απόκλισης 

Το διάγραμμα ελέγχου τυπικής απόκλισης (S chart) χρησιμοποιείται, όπως και το 

διάγραμμα ελέγχου εύρους, στις παραγωγικές διαδικασίες για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της διασποράς του χαρακτηριστικού ποιότητας.  

Στη περίπτωση που το χαρακτηριστικό ποιότητας ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση 

τιμή    και τυπική απόκλιση    η κεντρική γραμμή και τα όρια ελέγχου των διαγραμμάτων 

ελέγχου τυπικής απόκλισης ισούνται με: 

  

                                                           
4
 Οι τιμές του πίνακα προέρχονται από το σύγγραμμα: Ταγαράς, Γ.Ν. (2001). Στατιστικός Έλεγχος 

Ποιότητας, Εκδόσεις Ζήτη 
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            √    
  

        

            √    
  

Όπως και στα προηγούμενα διαγράμματα, κάθε χρονικό διάστημα   επιλέγεται τυχαία ένα 

δείγμα μεγέθους  . Από αυτό το δείγμα υπολογίζεται η τυπική απόκλιση του δείγματος του 

χαρακτηριστικού ποιότητας από τον τύπο: 

  
 

   
√∑     ̅  

 

   

 

όπου    ,            είναι οι τιμές που εμφανίζονται στο δείγμα. Κάθε φορά που γίνεται 

δειγματοληψία, η τυπική απόκλιση του κάθε δείγματος σχεδιάζεται στο διάγραμμα ελέγχου 

και εξετάζεται αν ανήκει εντός ή εκτός ορίων ελέγχου. 

Τόσο στα διαγράμματα ελέγχου εύρους, όσο και στα διαγράμματα ελέγχου τυπικής 

απόκλισης υπάρχουν περιπτώσεις να βρίσκονται σημεία των διαγραμμάτων χαμηλότερα 

από το κάτω όριο ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητότητα των σημείων του δείγματος 

είναι χαμηλότερη από την στατιστικά αναμενόμενη. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να 

ερευνηθούν για δυο λόγους. Μια ένδειξη για μείωση της μεταβλητότητας μπορεί να 

υποδηλώνει ότι υπάρχει βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή αντίθετα μπορεί η 

ένδειξη αυτή να οφείλεται σε κακή εκτίμηση της μεταβλητότητας. 

4.7 Κανόνες που καθορίζουν πότε η παραγωγική διαδικασία 

βρίσκεται εκτός στατιστικού ελέγχου 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, υπάρχουν δυο είδη μεταβλητοτήτων σε 

μια παραγωγική διαδικασία: η φυσική και αυτή που προκαλείται από κάποια συστηματική 

αιτία. Για να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, θα πρέπει η 

συγκεκριμένη διεργασία να είναι απαλλαγμένη από τις διάφορες συστηματικές αιτίες που 

εμφανίζονται σε αυτήν, αλλά και να μειωθεί όσο το δυνατόν γίνεται η φυσική 

μεταβλητότητα. 

Όταν η διεργασία βρίσκεται σε στατιστικό έλεγχο, οι τιμές του χαρακτηριστικού ποιότητας 

διατηρούν την ίδια στατιστική συμπεριφορά με σταθερή μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
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στη πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση που κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας υπάρξει μεταβολή είτε της μέσης τιμής είτε της τυπικής 

απόκλισης, τότε η παραγωγική διαδικασία βρίσκεται εκτός στατιστικού ελέγχου εκείνη τη 

χρονική στιγμή. 

Προκειμένου να εντοπιστεί όσο το δυνατό γρηγορότερα η χρονική στιγμή που βρίσκεται η 

διεργασία εκτός στατιστικού ελέγχου δημιουργήθηκαν πολλοί κανόνες, με βάση τους 

οποίους ένα διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής ανιχνεύει την πιθανή ύπαρξη συστηματικής 

αιτίας. Ο πιο διαδεδομένος κανόνας είναι αυτός που ορίζει ότι όταν υπάρχει ένα σημείο 

εκτός των ορίων ελέγχου, τότε μάλλον επιδρά στην παραγωγική διαδικασία κάποια 

συστηματική αιτία. 

Η Western Company πρότεινε στο Western Company Handbook (1956) επιπλέον κανόνες με 

σκοπό την ανίχνευση μικρότερων μεταβολών. Για να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες 

χρειάζεται το διάγραμμα ελέγχου να χωριστεί σε 6 ζώνες, κάθε μία εκ των οποίων απέχει 

από την επόμενη μια τυπική απόκλιση. Αν η μέση τιμή του δείγματος ακολουθεί την 

κανονική κατανομή, η πιθανότητα ένα σημείο να βρίσκεται στη ζώνη Γ (εντός 1σ ορίων 

ελέγχου) είναι 68,27%, στη ζώνη Β (εκτός της ζώνης Γ, αλλά εντός των 2σ ορίων ελέγχου) 

είναι 27,18% και στη ζώνη Α (εκτός της ζώνης Β και Γ, αλλά εντός των 3σ ορίων ελέγχου) 

είναι 4,28%, όταν η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του χαρακτηριστικού ποιότητας 

παραμένουν σταθερές. 

Συγκεκριμένα οι κανόνες που προτάθηκαν στο Western Company Handbook ήταν η 

παραγωγική διαδικασία να διακόπτεται προς έλεγχο επίδρασης της συστηματικής αιτίας 

όταν: 

 Ένα σημείο βρίσκεται εκτός των 3σ ορίων ελέγχου 

 Δυο από τρία συνεχόμενα σημεία βρίσκονται εκτός των 2σ ορίων ελέγχου 

 Τέσσερα από πέντε συνεχόμενα σημεία βρίσκονται εκτός των 1σ ορίων ελέγχου  

 Οκτώ συνεχόμενα σημεία βρίσκονται επάνω (ή κάτω) της κεντρικής γραμμής 
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Σχήμα 9 Διάγραμμα ελέγχου χωρισμένο σε 6 ζώνες 

Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει πολλούς διαφορετικούς κανόνες για τα 

διαγράμματα ελέγχου, όπως είναι οι κανόνες του Nelson (The Shewhart Control Chart-Tests 

for Special Causes, 1986). Οι κανόνες που πρότεινε επιπρόσθετα από αυτούς του Western 

Company Handbook ο Nelson ήταν η παραγωγική διαδικασία να διακόπτεται προς έλεγχο 

επίδρασης της συστηματικής αιτίας όταν: 

 Έξι συνεχόμενα σημεία σχηματίζουν μια γνησίως αύξουσα ή φθίνουσα ακολουθία 

 Δεκατέσσερα συνεχόμενα σημεία εναλλάσσονται πάνω και κάτω της κεντρικής 

γραμμής 

 Δεκαπέντε συνεχόμενα σημεία βρίσκονται εντός των 1σ ορίων 

 Οκτώ συνεχόμενα σημεία βρίσκονται όλα εκτός των 1σ ορίων 

Αν και γενικά με τη χρήση πολλών κανόνων επιτυγχάνεται η γρηγορότερη ανίχνευση 

μικρότερων μεταβολών, αυξάνεται ωστόσο η πιθανότητα το διάγραμμα ελέγχου να 

υποπέσει σε σφάλμα πρώτου είδους (σφάλμα τύπου α).  
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Κεφάλαιο 5: Εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου παραγωγικής 

διαδικασίας 

Σ’ αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου παραγωγικής 

διαδικασίας στη γραμμή παραγωγής κονσέρβας ροδάκινου. Κύριος στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι η συνεχής παρακολούθηση της παραγωγής, με σκοπό τη μείωση του 

αριθμού των ελαττωματικών προϊόντων αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας. Για την 

επίτευξη της συνεχούς παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, προτείνεται να 

χρησιμοποιηθούν τα διαγράμματα ελέγχου. 

Παρόλο που με την εφαρμογή των διαγραμμάτων ελέγχου θα βελτιωνόταν σημαντικά η 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, οι περισσότερες εταιρείες δε τα χρησιμοποιούν σε 

όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας. Ο λόγος που οι εταιρείες δεν προτιμούν 

αυτήν την πολιτική είναι, επειδή αυτός ο τρόπος ελέγχου είναι αρκετά δαπανηρός γι’ αυτές, 

αλλά και επειδή απαιτείται αρκετός χρόνος για τη συνεχή επιθεώρηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Συνήθως, επιλέγεται να 

χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα ελέγχου σε στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που 

είναι συχνή η εμφάνιση συστηματικών αιτιών ή σε σημεία της γραμμής παραγωγής, όπου η 

εμφάνιση συστηματικών αιτιών είναι ιδιαίτερα επιζήμια και δαπανηρή για τις εταιρείες. 

Στην παρούσα εργασία, δόθηκε έμφαση σε ένα από τα τελευταία στάδια για την 

ολοκλήρωση της παραγωγής των προϊόντων και συγκεκριμένα στο σημείο που γίνεται η 

πλήρωση των μεταλλικών συσκευασιών με κομμάτια φρούτου. Κάθε μία συσκευασία 

πρέπει να έχει συγκεκριμένο βάρος στραγγιστού κονσερβοποιημένου φρούτου. Επομένως, 

ως κύριο χαρακτηριστικό ποιότητας ορίζεται το στραγγιστό βάρος του περιεχομένου κάθε 

κονσέρβας. 

Το συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας επιλέχθηκε, επειδή είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την παραγωγή των προϊόντων. Στην περίπτωση που η διαδικασία σε αυτό το 

στάδιο της παραγωγής βρεθεί εκτός στατιστικού ελέγχου, είναι πολύ δύσκολο να 

επιδιορθωθούν τα προϊόντα που παράγονται εκείνη τη στιγμή και το γεγονός αυτό 

δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του εργοστασίου. Παρακολουθώντας την 

παραγωγική διαδικασία με τη χρήση διαγραμμάτων ελέγχου, θα αποφευχθεί η μετακίνηση 

προϊόντων με μη επαρκή ποιότητα στα επόμενα στάδια της παραγωγής, τα οποία με την 

ολοκλήρωσή της θα χαρακτηριστούν ως ελαττωματικά. 
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5.1 Συλλογή δεδομένων 

Ο υπό έρευνα συνεταιρισμός συλλέγει κάθε χρόνο δεδομένα σχετικά με το στραγγιστό 

βάρος του περιεχομένου των συσκευασιών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται 

με λήψη τυχαίων δειγμάτων μεγέθους 10 συσκευασιών κάθε 30 λεπτά για εκείνες τις μέρες 

που η παραγωγική διαδικασία του κάθε προϊόντος βρίσκεται σε λειτουργία. Με την άδεια 

του συνεταιρισμού χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δεδομένα, με σκοπό να εκτιμηθεί η μέση 

τιμή και η τυπική απόκλιση του στραγγιστού βάρους για τα προϊόντα που ελέγχονται  στα 

δυο εργοστάσια, Βέροιας και Αλεξάνδρειας. 

5.2 Έλεγχος κατανομής του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας  

Πριν γίνει η εκτίμηση της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης του κύριου 

χαρακτηριστικού ποιότητας, θεωρήθηκε σημαντικό αρχικά να προσδιοριστεί ποια είναι η 

κατανομή πυκνότητας πιθανότητας που ακολουθούν οι τιμές του στραγγιστού βάρους κάθε 

προϊόντος. Για αυτόν το λόγο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος προσαρμογής κατανομής 

Kolmogorov-Smirnov για κάθε ένα προϊόν. 

Στην έναρξη του ελέγχου προσαρμογής της κατανομής γίνεται η αρχική υπόθεση για το 

ποια είναι η κατανομή πιθανότητας που προσαρμόζονται ικανοποιητικά οι τιμές του κύριου 

χαρακτηριστικού ποιότητας. Με τη χρήση των τιμών των δειγμάτων σχεδιάζονται για όλα 

τα προϊόντα ιστογράμματα. Η μορφή που έχουν τα ιστογράμματα υποδεικνύουν ότι το 

στραγγιστό βάρος του κονσερβοποιημένου φρούτου ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Για τον έλεγχο της προσαρμογής κατανομής χρησιμοποιείται το λογισμικό πακέτο για 

στατιστικές εφαρμογές Minitab. Για κάθε ένα προϊόν πραγματοποιείται ο έλεγχος 

προσαρμογής κατανομής Kolmogorov-Smirnov για να εξεταστεί αν η αρχική υπόθεση που 

έγινε μπορεί να απορριφθεί ή όχι. Το επίπεδο σημαντικότητας το οποίο χρησιμοποιείται 

είναι ίσο με 0,01 για κάθε έλεγχο. Ο έλεγχος έδειξε ότι η κανονική κατανομή 

προσαρμόζεται καλά για όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία που 

πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί αν οι τιμές του στραγγιστού βάρους ενός προϊόντος 

προσαρμόζονται ικανοποιητικά στην κανονική κατανομή πιθανότητας. 

Για το προϊόν A9 SLS STD χρησιμοποιήθηκαν όλες οι τιμές των δειγμάτων για την κατασκευή 

ιστογράμματος. Η εικόνα που θα έχει το ιστόγραμμα θα βοηθήσει στο να γίνει ευκολότερα 

η υπόθεση σε ποια στατιστική κατανομή προσαρμόζονται ικανοποιητικά οι τιμές των 

δειγμάτων του προϊόντος. 
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Σχήμα 10 Ιστόγραμμα για το προϊόν A9 SLS STD 

Από την εικόνα του ιστογράμματος γίνεται η αρχική υπόθεση ότι αυτή η κατανομή 

πιθανότητας είναι η κανονική. Χρειάζεται, όμως, η υπόθεση να επιβεβαιωθεί από τον 

ελέγχο Kolmogorov-Smirnov. 

Οι τιμές ενός δείγματος του προϊόντος Α9 SLS STD είναι: 

1496 1545 1483 1545 1495 1555 1450 1503 1519 1619 

 

Οι τιμές αυτές ταξινομούνται κατά αύξουσα σειρά και σχηματίζεται για κάθε τιμή του 

δείγματος η αθροιστική πιθανότητα του δείγματος       . 

Αν      είναι η αθροιστική πιθανότητα μέχρι την τιμή   της κανονικής κατανομής, 

υπολογίζεται η μέγιστη απόλυτη διαφορά ανάμεσα στη θεωρητική και την παρατηρηθείσα 

τιμή      , από τη σχέση: 

           |          |  
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Πίνακας 6 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov για το προϊόν A9 SLS STD 

Αριθμός Τιμή                  

1 1450 0,10 0,07 0,03 

2 1483 0,20 0,21 0,01 

3 1495 0,30 0,29 0,01 

4 1496 0,40 0,30 0,10 

5 1503 0,50 0,35 0,15 

6 1519 0,60 0,48 0,12 

7 1545 0,70 0,69 0,01 

8 1545 0,80 0,69 0,11 

9 1555 0,90 0,76 0,14 

10 1619 1,00 0,98 0,02 

 

Η μέγιστη απόλυτη διαφορά       παρατηρείται για την τιμή 1503 και ισούται με 0,15. Η 

κρίσιμη τιμή    για τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, για επίπεδο σημαντικότητας        

και μέγεθος δείγματος      ισούται με 0,4905. Η μέγιστη απόλυτη διαφορά είναι 

μικρότερη του   , οπότε δεν απορρίπτεται η αρχική υπόθεση, ότι οι τιμές του δείγματος 

προέρχονται από την κανονική κατανομή. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και για τα 

υπόλοιπα δείγματα. 

 

Σχήμα 11 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov για το προϊόν A9 SLS STD 

                                                           
5
 Η τιμή υπολογίστηκε από σχετικούς πίνακες που βρίσκονται στο σύγγραμμα: Owen, D.B., Handbook 

of Statistical Tables, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1962 
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5.3 Η παραγωγική διαδικασία εκτός στατιστικού ελέγχου 

Αφού παραπάνω διαπιστώνεται ότι το κύριο χαρακτηριστικό ποιότητας ακολουθεί την 

κανονική κατανομή, το επόμενο βήμα είναι για κάθε προϊόν να εκτιμηθεί η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλιση του στραγγιστού βάρους, όπως περιγράφηκε στις Ενότητες 3.3 και 3.4.  

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες αν η παραγωγική διαδικασία βρισκόταν εντός 

στατιστικού ελέγχου ολόκληρο το χρονικό διάστημα που συνελέγησαν τα δεδομένα. 

Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται  δοκιμαστικά διαγράμματα μέσης τιμής, για τιμή της 

παραμέτρου θέσης των ορίων ελέγχου ίση με 3 (   ), με σκοπό να εξακριβωθεί αν η 

παραγωγική διαδικασία ήταν σε κατάσταση στατιστικού έλεγχου. Από τα διαγράμματα 

ελέγχου μέσης τιμής των προϊόντων εντοπίζονται, για όλα τα προϊόντα, αρκετά σημεία, τα 

οποία βρίσκονται εκτός των ορίων ελέγχου. Επομένως, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι σε 

κάποια χρονικά διαστήματα η παραγωγική διαδικασία βρίσκεται εκτός στατιστικού 

ελέγχου. 

Για παράδειγμα, το διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής για τη παραγωγή του προϊόντος 1Μ SLS 

STD από το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας είναι: 

 

Σχήμα 12 Διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής για το προϊόν 1Μ SLS STD 

Επιπλέον, σε όλα τα διαγράμματα ελέγχου παρατηρήθηκαν κατά διαστήματα άλματα στο 

μέσο επίπεδο τιμών της μέσης τιμής των δειγμάτων. Στα σημεία που γίνονται τα άλματα 

641577513449385321257193129651

300

290

280

270

260

250

240

230

220

Δείγμα

Μ
έσ
η

 Τ
ιμ
ή

 Δ
εί
γ
μ
α
τ
ο
ς

__
X=248,02

UCL=260,47

LCL=235,57

1
1

1
1

1

1
1
111111
11111

111111
111
11

111

1

1

1

1
1

1

1
11
11
111111
1

1

1

11
11

111
1
1

1

1

11

1
111
1
111111

11
1

1
1
11

111
1111

1
111

1

11
1

11

11

1

11111111
11111

1
1
11

11

1

11

1
11
11

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

11
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

11

1

1

1

1
1
1

1

1

Διάγραμμα Ελέγχου Μέσης Τιμής



32 

των τιμών, διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει αλλαγή της βάρδιας των εργαζομένων. Ίσως η 

ύπαρξη διαφορετικών βαρδιών να επηρεάζει τη στατιστική συμπεριφορά των τιμών των 

δειγμάτων του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας. 

5.4 Η επίδραση των διαφορετικών βαρδιών στις τιμές του κύριου 

χαρακτηριστικού ποιότητας 

5.4.1 Γενικά  

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε η υπόθεση ότι η ύπαρξη διαφορετικών βαρδιών 

επηρεάζει τις τιμές του στραγγιστού βάρους. Για να γίνει αποδεκτή η υπόθεση αυτή, θα 

πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ των 

διαφορετικών βαρδιών. 

Η παραγωγική διαδικασία διαρκεί 24 ώρες ημερησίως και χωρίζεται σε τρεις βάρδιες κάθε 

μέρα: την πρωινή (από τις 06:00 έως τις 14:00), την απογευματινή (από τις 14:00 έως τις 

22:00) και τη βραδινή (από τις 22:00 έως τις 06:00). Βέβαια, υπάρχει διαρκής εναλλαγή των 

εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται διαδοχικά σε διαφορετικές βάρδιες. Και καθώς η 

παραγωγική διαδικασία εκτελείται παράλληλα και στα δύο εργοστάσια, Βέροιας και 

Αλεξάνδρειας, για κάθε ημέρα παραγωγής μελετήθηκε ξεχωριστά η κάθε βάρδια και των 

δύο εργοστασίων και έγινε ο υπολογισμός της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης του 

χαρακτηριστικού ποιότητας. 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται για τις πρώτες 9 ημέρες της παραγωγής του 

προϊόντος 1Μ SLS STD στο εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας, οι υπολογισμοί της μέσης τιμής 

μαζί με τα αντίστοιχα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης, καθώς και της τυπικής απόκλισης: 
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Σχήμα 13 Μέση τιμή με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης κάθε βάρδιας για 9 ημέρες του προϊόντος 1Μ SLS STD 

 

Σχήμα 14 Τυπική Απόκλιση κάθε βάρδιας για τις πρώτες 9 ημέρες του προϊόντος 1Μ SLS STD 

(όπου Α: πρωινή βάρδια, Β: απογευματινή βάρδια, Γ: βραδινή βάρδια) 

Τη δέκατη ημέρα η παραγωγική διαδικασία του προϊόντος σταμάτησε για μια ημέρα και 

έγινε εναλλαγή των τριών βαρδιών. Οι εργαζόμενοι της πρωινής βάρδιας (Α) μεταφέρθηκαν 

στη βραδινή (Γ), οι εργαζόμενοι της απογευματινής (Β) στην πρωινή (Α) και της βραδινής (Γ) 
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στην απογευματινή (Β). Η νέα αυτή κατανομή των εργαζομένων διήρκησε μόλις 4 ημέρες. 

Αμέσως μετά διεκόπη η παραγωγή προϊόντων για μια εβδομάδα και έπειτα ξεκίνησε πάλι. 

Οι μέσες τιμές με τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης του ίδιου προϊόντος και οι τυπικές 

αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν τις επόμενες 4 ημέρες ήταν: 

 

Σχήμα 15 Μέση τιμή με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης κάθε βάρδιας για τις επόμενες 4 ημέρες του 
προϊόντος 1Μ SLS STD 

 

Σχήμα 16 Τυπική Απόκλιση κάθε βάρδιας για τις επόμενες 4 ημέρες του προϊόντος 1Μ SLS STD 
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Τα παραπάνω σχήματα είναι ενδεικτικά της ύπαρξης διαφορών ανάμεσα στις βάρδιες στη 

μέση τιμή και στη μεταβλητότητα του χαρακτηριστικού ποιότητας. Παρατηρείται ότι τις 

πρώτες 9 ημέρες, η μέση τιμή της πρωινής βάρδιας ήταν πιο κοντά στην επιθυμητή και η 

μεταβλητότητα των τιμών της ήταν μικρότερη από τις άλλες δυο βάρδιες. Εντούτοις, τις 4 

επόμενες ημέρες οι παραπάνω τιμές διαφοροποιήθηκαν. Στη βραδινή βάρδια, η μέση τιμή 

του χαρακτηριστικού ποιότητας ήταν πιο κοντά στην επιθυμητή και βέβαια παρατηρήθηκε 

μικρότερη διασπορά των τιμών. Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού είχε 

πραγματοποιηθεί εναλλαγή των βαρδιών και οι εργαζόμενοι της πρωινής βάρδιας 

μεταφέρθηκαν στη βραδινή. 

Αν γινόταν προσπάθεια να εξεταστεί εάν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των τριών 

βαρδιών, το πιο πιθανό είναι να προκύψει εσφαλμένο συμπέρασμα, αφού στο σύνολο της 

παραγωγής οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σταδιακά σε όλες τις βάρδιες (πρωινή, 

απογευματινή, βραδινή). Για να εξακριβωθεί αν υπάρχει διαφορά στη λειτουργική 

απόδοση των εργαζομένων θα πρέπει να συγκριθούν οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες 

ανήκουν οι εργαζόμενοι. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα η πρώτη ομάδα εργαζομένων 

είναι αυτή που συμμετέχει τις πρώτες 9 ημέρες στη πρωινή βάρδια και τις επόμενες 4 στη 

βραδινή, η δεύτερη ομάδα είναι αυτή που συμμετέχει τις πρώτες 9 ημέρες στην 

απογευματινή βάρδια και τις επόμενες 4 στη πρωινή και η τρίτη ομάδα είναι αυτή που 

συμμετέχει τις πρώτες 9 ημέρες στη βραδινή βάρδια και τις επόμενες 4 στην απογευματινή.  

5.4.2 Ανάλυση μεταβλητότητας με έναν παράγοντα 

Οι διαφορές που υπάρχουν στις ομάδες εργαζομένων παρατηρήθηκαν στην παραγωγή 

όλων των προϊόντων και στα δυο εργοστάσια. Άλλες σε πολύ μεγάλο βαθμό και άλλες σε 

μικρότερο. Για να εξακριβωθεί ότι η ύπαρξη διαφορετικών ομάδων εργαζομένων επιδρά 

στις τιμές του στραγγιστού βάρους έγινε ανάλυση μεταβλητότητας (Analysis of Variance-

ANOVA). 

Έστω ότι το στραγγιστό βάρος ακολουθεί το μαθηματικό πρότυπο: 

                {
         
         

 

όπου   είναι η γενική μέση τιμή (overall mean) της μεταβλητής  ,    είναι η επίδραση του 

επιπέδου   του παράγοντα (factor effect) και     είναι το τυχαίο σφάλμα (random error), 

που ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή   και μεταβλητότητα   . 
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Με την ανάλυση μεταβλητότητας γίνεται έλεγχος της υπόθεσης ισότητας των μέσων τιμών 

της μεταβλητής   σε όλα τα επίπεδα τιμών. Για να ισχύει αυτό θα πρέπει οι τιμές της 

επίδρασης    σε όλα τα επίπεδα τιμών να ισούνται με μηδέν. Συγκεκριμένα, η μηδενική 

υπόθεση    και η εναλλακτική υπόθεση    διατυπώνονται μαθηματικά ως εξής:  

                      

              

Στην περίπτωση που απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, τότε η μέση τιμή της μεταβλητής   

παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές στα διαφορετικά επίπεδα τιμών του 

παράγοντα, επομένως και οι τιμές της μεταβλητής επηρεάζονται από το συγκεκριμένο 

παράγοντα. 

Αρχικά τα δεδομένα οργανώνονται όπως φαίνεται και στον Πίνακα 9. Οι τιμές     είναι τα 

αθροίσματα των   παρατηρήσεων στο επίπεδο   του παράγοντα, ενώ    ̅  είναι οι μέσες 

τιμές των n παρατηρήσεων στο επίπεδο i του παράγοντα. Οι όροι αυτοί υπολογίζονται 

σύμφωνα με τις σχέσεις: 

     ∑    

 

   

 

   ̅  
   

 
 

Πίνακας 7 Οργάνωση των δεδομένων για την ανάλυση μεταβλητότητας 

Επίπεδο Παράγοντα Τιμές Μεταβλητής y Σύνολο Μέση Τιμή 

1                      ̅̅̅̅  

2                      ̅̅̅̅  

... … …  

... … …  

... … …  

                       ̅̅̅̅  

        ̅ 

 

Η τιμή     εκφράζει το συνολικό άθροισμα όλων των παρατηρήσεων, ενώ η τιμή 

   ̅  εκφράζει τη συνολική μέση τιμή, δηλαδή: 
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    ∑∑   

 

   

 

   

 

   ̅  
   

  
 

H συνολική μεταβλητότητα των τιμών     ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των 

αποκλίσεων των      από τη συνολική μέση τιμή τους    ̅: 

    ∑∑    

 

   

 

   

    ̅ 
  

H μεταβλητότητα που οφείλεται στο τυχαίο σφάλμα και συμβολίζεται     (Ε = Error) 

ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ των μεμονωμένων τιμών 

     και της μέσης τιμής για το αντίστοιχο επίπεδο i του παράγοντα    ̅: 

    ∑∑    

 

   

 

   

    ̅ 
  

Τέλος, η μεταβλητότητα που οφείλεται στα διαφορετικά επίπεδα του παράγοντα και 

συμβολίζεται     (F = Factor) ισούται με το άθροισμα τετραγώνων των διαφορών μεταξύ 

των μέσων τιμών στα διάφορα επίπεδα   του παράγοντα και της συνολικής μέσης τιμής    ̅: 

     ∑  ̅  

 

   

    ̅ 
  

Η συνολική μεταβλητότητα των τιμών     ισούται με το άθροισμα της μεταβλητότητας που 

οφείλεται στο τυχαίο σφάλμα και η μεταβλητότητα που οφείλεται στα διαφορετικά 

επίπεδα του παράγοντα: 

            

Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα τετραγώνων    , σε σχέση με το άθροισμα τετραγώνων 

    , που οφείλεται στο τυχαίο σφάλμα, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα ο παράγοντας 

που ελέγχεται να επιδρά σημαντικά στις τιμές της μεταβλητής  . Για να γίνει αυτή η 

σύγκριση θα πρέπει να υπολογιστούν τα μέσα τετράγωνα (Mean Square) διαιρώντας τα 

αθροίσματα τετραγώνων με τους αντίστοιχους βαθμούς ελευθερίας. Το άθροισμα 

τετραγώνων     χαρακτηρίζεται από     βαθμούς ελευθερίας, ενώ το άθροισμα 

τετραγώνων     έχει συνολικά        βαθμούς ελευθερίας: 
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Για να ισχύει η μηδενική υπόθεση, ο λόγος    
   

   
  ακολουθεί κατανομή   με     και 

       βαθμούς ελευθερίας. Επομένως, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε επίπεδο 

σημαντικότητας   όταν     >                  , οπότε διαπιστώνεται ότι οι μέσες τιμές    της 

μεταβλητής   διαφέρουν σημαντικά και οι τιμές της μεταβλητής εξαρτώνται από τις τιμές 

τoυ παράγοντα που εξετάζεται. 

Πίνακας 8 Ανάλυση μεταβλητότητας με έναν παράγοντα 

Πηγή 

Μεταβλητότητας 

Άθροισμα 

Τετραγώνων 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

Μέσο 

Τετράγωνο 
   

Παράγοντας             
   

   
 

Σφάλμα                 

Σύνολο          

 

5.4.3 Αποτελέσματα ανάλυσης 

Με τον προηγηθέντα τρόπο ανάλυσης ελέγχθηκε αν οι διαφορετικές ομάδες εργαζομένων 

επηρεάζουν τις τιμές του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας. Η ανάλυση μεταβλητότητας 

έγινε για κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά και κάθε ομάδα αποτελεί ένα επίπεδο του παράγοντα. 

Για επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 0,05, η μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε για όλα τα 

προϊόντα. Επομένως, οι τιμές του στραγγιστού βάρους εξαρτώνται από την εκάστοτε ομάδα 

από την οποία παράγονται. Για την ανάλυση μεταβλητότητας χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό πακέτο για στατιστικές εφαρμογές Minitab και τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

περιέχονται στο Παράρτημα Γ. 

Επιπλέον, για κάθε ξεχωριστή ομάδα εργαζομένων έγινε η εκτίμηση της μέσης τιμής και της 

τυπικής απόκλισης και για τα δύο εργοστάσια παραγωγής. Η μονάδα μέτρησης των τιμών 

είναι τα γραμμάρια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, όπου: 

    και    είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της πρώτης ομάδας εργαζομένων 

    και    είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της δεύτερης ομάδας εργαζομένων 

    και    είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της τρίτης ομάδας εργαζομένων   
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Πίνακας 9 Εκτιμήτριες της μέσης τιμής και  της τυπικής απόκλισης των διαφορετικών ομάδων εργαζομένων 
για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας 

Κωδικός                   

1M SLS STD 239,9 6,7 251,3 11,4 253,8 18,0 

1Μ SLS CH 256,5 7,3 257,4 10,3 259,9 14,3 

1M HLV CH 253,7 8,0 260,4 12,8 263,1 18,4 

1Μ HLV GSTD 251,1 11,6 253,1 14,4 254,4 20,9 

Α2,5 HLV CH 491,3 15,8 500,3 21,2 509,1 27,7 

A2,5 HLV GSTD 492,7 19,8 498,8 23,2 497,7 27,3 

Α2,5 SLS CH 506,2 13,9 501,9 20,7 501,4 25,6 

Α2,5 SLS STD 493,2 16,5 510,8 25,6 490,6 34,5 

Α9 SLS STD 1549,5 35,0 1557,2 47,9 1550,2 68,7 

Α10 HLV CH 1842,3 21,5 1842,2 32,6 1849,5 42,0 

Α10 SLS STD 1779,1 30,0 1843,4 42,6 1809,0 69,7 

Α10 SLS CH 1910,1 21,7 1877,4 33,2 1887,2 44,8 

Α10 DC CH 1838,1 21,4 1846,5 43,0 1827,3 63,5 

A12 SLV 3135,4 16,9 3170,5 20,2 3117,1 27,6 

Α12 DC CH 3168,1 19,7 3201,2 35,5 3194,6 53,6 

 

Πίνακας 10 Εκτιμήτριες της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης των διαφορετικών ομάδων εργαζομένων 
για το εργοστάσιο της Βέροιας 

Κωδικός                   

1M SLS STD 255,3 12,2 263,3 15,6 267,1 18,3 

1Μ SLS CH 256,8 8,8 262,4 12,4 260,7 15,8 

1M HLV CH 259,2 11,5 265,8 14,0 264,2 17,9 

1Μ HLV GSTD 253,2 11,9 259,5 15,8 262,0 19,4 

Α2,5 HLV CH 493,5 10,6 513,6 21,5 515,3 33,1 

A2,5 HLV GSTD 490,3 9,8 509,7 16,7 525,9 31,6 

Α2,5 SLS CH 494,2 7,1 504,2 19,6 515,3 29,3 

Α9 HLV GSTD 1541,2 35,1 1559,3 48,3 1547,7 53,7 

Α9 SLS CH 1545,9 32,6 1549,5 44,5 1550,0 52,2 

Α9 SLS GSTD 1525,1 37,0 1519,8 51,7 1497,9 64,7 

Α10 HLV CH 1852,4 41,2 1850,6 48,5 1851,3 57,3 

Α10 SLS CH 1853,5 32,0 1849,6 40,5 1851,4 53,6 

Α10 DC CH 1852,9 22,0 1871,5 28,7 1876,7 41,0 

Α10 SLS GSTD 1811,8 33,9 1779,2 41,2 1779,8 51,0 

A12 SLV 3144,8 30,5 3162,9 45,5 3158,0 71,1 

Α12 DC CH 3342,0 22,5 3335,5 33,5 3319,3 48,2 
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Από τις εκτιμήτριες της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης των διαφορετικών ομάδων 

εργαζομένων και για τα δύο εργοστάσια μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

εργαζόμενοι, οι οποίοι πληρώνουν τις συσκευασίες με μεγαλύτερη ακρίβεια από κάποιους 

άλλους, αφού στα πιο πολλά προϊόντα παρατηρούνται σημαντικές διαφορές σε κάθε 

ομάδα εργαζομένων. 

Τέλος, χρειάζεται να προσδιοριστεί και η στατιστική κατανομή πυκνότητας πιθανότητας 

που ακολουθούν οι τιμές του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας για την κάθε ομάδα 

εργαζομένων από την οποία παράγονται. Στον έλεγχο προσαρμογής Kolmogorov-Smirnov 

που έγινε για να βρεθεί η κατανομή πυκνότητας πιθανότητας για κάθε προϊόν ξεχωριστά, 

είχαν συμπεριληφθεί οι τιμές από όλες τις ομάδες των εργαζομένων. Όπως αποδείχτηκε, 

όμως, η κάθε ομάδα έχει διαφορετικές στατιστικές παραμέτρους. Γι΄αυτόν το λόγο, γίνεται 

επιπλέον ο έλεγχος προσαρμογής της κατανομής Kolmogorov-Smirnov για την κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Το επίπεδο σημαντικότητας το οποίο χρησιμοποιείται είναι ίσο με 0,01 για κάθε 

έλεγχο. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι η κανονική κατανομή προσαρμόζεται επίσης καλά για όλες 

τις διαφορετικές ομάδες εργαζομένων. Κάποια αποτελέσματα των ελέγχων περιέχονται στα 

Παραρτήματα Α και Β. 

5.5 Τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προϊόντα που είναι 

προς μελέτη. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων δεν εξαρτώνται από τη παραγωγική 

διαδικασία, αλλά με βάση αυτές καθορίζεται αν η ποιότητα ενός προϊόντος είναι επαρκής ή 

όχι. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές θεωρείται 

ελαττωματικό, έχει δηλαδή μη επιθυμητή ποιότητα. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να ικανοποιούνται τρία κριτήρια: 

 Το στραγγιστό βάρος στο μέσο όρο των συσκευασιών θα πρέπει να μην είναι 

μικρότερο από την ονομαστική τιμή (Nominal Quantity, QΝ). 

 Το στραγγιστό βάρος από τo 97,5% των συσκευασιών θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από       , όπου ΤΝΕ είναι το Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα (Tolerable 

Negative Error). 

 Το στραγγιστό βάρος όλων των συσκευασιών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 

        

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται για κάθε ονομαστικό βάρος τα μέγιστα ανεκτά 

σφάλματα: 
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Πίνακας 11 Μέγιστα ανεκτά σφάλματα για κάθε ονομαστική τιμή 

Ονομαστική Τιμή (QN) 
(g) 

Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα 
(TNE) (% της QN) 

Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα 
(TNE) (g) 

5-50 9 - 

50-100 - 4,5 

100-200 4,5 - 

200-300 - 9 

300-500 3 - 

500-1000 - 15 

1000-10000 1,5 - 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος 

εξαρτώνται από το μέγεθος του στραγγιστού βάρους τους. Στον Πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται για κάθε προϊόν, η ονομαστική τιμή του και το μέγιστο ανεκτό σφάλμα: 

Πίνακας 12 Ονομαστικές Τιμές και Μέγιστα ανεκτά σφάλματα για τα προϊόντα που είναι προς μελέτη 

Κωδικός Ονομαστική Τιμή (QN) Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα (ΤΝΕ) 

1M SLS STD 

240g 9g 
1Μ SLS CH 

1M HLV CH 

1Μ HLV GSTD 

Α2,5 HLV CH 

480g 14,4g 
A2,5 HLV GSTD 

Α2,5 SLS CH 

Α2,5 SLS STD 

Α9 HLV GSTD 

1500g 22,5g 
Α9 SLS STD 

Α9 SLS CH 

Α9 SLS GSTD 

Α10 HLV CH 

1800g 27g 

Α10 SLS STD 

Α10 SLS CH 

Α10 DC CH 

Α10 SLS GSTD 

A12 SLV 
3100g 46,5g 

Α12 DC CH 
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5.6 Η σημασία του μεγέθους της διασποράς των τιμών του 

χαρακτηριστικού ποιότητας 

Το μέγεθος της μεταβλητότητας των τιμών του στραγγιστού βάρους έχει πολύ μεγάλη 

σημασία για μία παραγωγική διαδικασία, καθώς επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων, 

αλλά και το κόστος της παραγωγής. Ουσιαστικά, όσο πιο μεγάλη είναι η διασπορά των 

τιμών του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας τόσο πιο μεγάλο θα είναι το κόστος της 

παραγωγής. 

Το περιεχόμενο των συσκευασιών όταν ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή   

και τυπική απόκλιση   θα πρέπει να πληροί τις τρεις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις 

τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων: 

1. Το στραγγιστό βάρος στο μέσο όρο των συσκευασιών να μην είναι μικρότερο από 

την ονομαστική τιμή (Nominal Quantity, QΝ). 

2. Το στραγγιστό βάρος από τo 97,5% των συσκευασιών να έχει μεγαλύτερο 

από       , όπου ΤΝΕ είναι το Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα (Tolerable Negative 

Error). 

3. Το στραγγιστό βάρος όλων των συσκευασιών να είναι μεγαλύτερο από         

Για να ικανοποιηθεί η πρώτη προϋπόθεση θα πρέπει να ισχύει: 

            

      
    

 
        

        

Δηλαδή, θα πρέπει η μέση τιμή του στραγγιστού βάρους να είναι μεγαλύτερή ή ίση της 

Ονομαστικής Τιμής (QΝ). 

Επίσης, για την ικανοποίηση της δεύτερης προϋπόθεσης θα πρέπει να ισχύει: 
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Τέλος, για την ικανοποίηση της τρίτης προϋπόθεσης, θεωρητικά είναι αδύνατο το 100% των 

συσκευασιών να είναι μεγαλύτερο από        , αφού θα υπάρχει πάντα μία έστω και 

πάρα πολύ μικρή πιθανότητα ένα προϊόν (ή και περισσότερα προϊόντα) να έχει στραγγιστό 

βάρος μικρότερο από        . Αν θεωρηθεί αποδεκτό να υπάρχει ένα ελαττωματικό 

προϊόν στα 10.000 προϊόντα, τότε για την ικανοποίηση της τρίτης προϋπόθεσης θα πρέπει 

να ισχύει: 

                    

      
           

 
           

                   

Πίνακας 13 Περιορισμοί της μέσης τιμής με βάση τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών 

Κριτήριο Περιορισμοί 

Το στραγγιστό βάρος στο μέσο όρο των 
συσκευασιών να μην είναι μικρότερο από την 

ονομαστική τιμή (QΝ) 

     

Το στραγγιστό βάρος από τo 97,5% των 
συσκευασιών να έχει μεγαλύτερο από       , 

όπου ΤΝΕ είναι το Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα 

               

Το στραγγιστό βάρος όλων των συσκευασιών να 
είναι μεγαλύτερο από          

                

 

Επομένως, με βάση των παραπάνω συνθηκών, η μέση τιμή του κύριου χαρακτηριστικού 

ποιότητας θα πρέπει να ισούται με: 

                                       

Για παράδειγμα στο προϊόν με τον κωδικό Α2,5 SLS CH, οι τιμές της τυπικής απόκλισης από 

τις διαφορετικές ομάδες εργαζομένων και στα δύο εργοστάσια είναι: 

Εργοστάσιο          

Αλεξάνδρειας 13,9 20,7 25,6 

Βέροιας 7,1 19,6 29,3 
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Το προϊόν αυτό έχει Ονομαστική Τιμή (QN) 480g και Μέγιστο Ανεκτό Σφάλμα (TNE) 14,4g. 

Για να αποφευχθεί η παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων χρειάζεται η μέση τιμή να είναι 

ίση με τη μέγιστη τιμή των όρων                                . Εφόσον, 

σε κάθε διαφορετική ομάδα παρατηρείται διαφορετική τυπική απόκλιση, η μέση τιμή σε 

κάθε μία θα πρέπει να είναι ίση με:  

Πίνακας 14 Μέση τιμή του προϊόντος για διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις 

                                μ 

7,1 480 479,5 477,6 480 

13,9 480 492,8 502,9 502,9 

19,6 480 504,0 524,1 524,1 

20,7 480 506,2 528,2 528,2 

25,6 480 515,8 546,4 546,4 

29,3 480 523,0 560,2 560,2 

  

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα το μέγεθος της τυπικής απόκλισης επηρεάζει 

σημαντικά το κόστος της παραγωγής των προϊόντων. Στη περίπτωση που είναι χαμηλή η 

τυπική απόκλιση (      ), η μέση τιμή θα ισούται με την ονομαστική τιμή. Όσο όμως 

αυξάνεται η διασπορά, τόσο αυξάνεται και το κόστος της παραγωγής, αφού το εργοστάσιο 

θα υποχρεούται να τοποθετεί περισσότερο υλικό στις συσκευασίες, με σκοπό να 

ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια των τεχνικών προδιαγραφών. Για τυπική απόκλιση ίση με 

       , το επιπλέον υλικό που θα έπρεπε να προστεθεί θα ήταν 22,9 γραμμάρια 

στραγγιστού φρούτου, ενώ για τυπική απόκλιση ίση με        , το επιπλέον υλικό που 

θα έπρεπε να προστεθεί θα ήταν 44,1 γραμμάρια στραγγιστού φρούτου. 

5.7 Δυνατότητες της παραγωγικής διαδικασίας 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τα προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

κατηγορίες, ανάλογα με την τιμή που έχει το στραγγιστό βάρος τους: 

 Στην Κατηγορία Α στην οποία ανήκουν όλα τα προϊόντα, τα οποία η τιμή του 

στραγγιστού βάρους τους είναι μεγαλύτερη από       . Η ποιότητα των 

προϊόντων σε αυτήν την κατηγορία θεωρείται αποδεκτή. 

 Στην Κατηγορία Β στην οποία ανήκουν όλα τα προϊόντα, τα οποία η τιμή του 

στραγγιστού βάρους τους είναι μεγαλύτερη από         και μικρότερη από 

      . Η ποιότητα των προϊόντων σε αυτήν την κατηγορία θεωρείται 
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αποδεκτή, αλλά το ποσοστό τους συνολικά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 

2,5%. 

 Στην Κατηγορία Γ στην οποία ανήκουν όλα τα προϊόντα, τα οποία η τιμή του 

στραγγιστού βάρους τους είναι μικρότερη από        . Η ποιότητα των 

προϊόντων σε αυτήν την κατηγορία θεωρείται μη αποδεκτή και τα προϊόντα 

χαρακτηρίζονται ως ελαττωματικά. 

Για να διαπιστωθεί αν η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί ικανοποιητικά θα πρέπει το 

ποσοστό των προϊόντων που ανήκουν στην Κατηγορία Β να είναι μικρότερο από 2,5%, ενώ 

το ποσοστό των προϊόντων που ανήκουν στην Κατηγορία Γ να είναι σχεδόν μηδενικό. 

Γνωρίζοντας ότι οι τιμές του στραγγιστού βάρους ακολουθούν την κανονική κατανομή, με 

τις εκτιμήτριες της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης υπολογίζεται το ποσοστό των 

προϊόντων που βρίσκεται στις Κατηγορίες Β και Γ για κάθε προϊόν και για κάθε μία ομάδα 

εργαζομένων ξεχωριστά και για τα δύο εργοστάσια (Αλεξάνδρειας και Βέροιας). 

Στους πίνακες που ακολουθούν, αναγράφονται οι τιμές των ποσοστών των προϊόντων 

σχετικά με την Κατηγορία που βρίσκονται (Β ή Γ) για κάθε μία ομάδα εργαζομένων 

ξεχωριστά και για τα δύο εργοστάσια (Αλεξάνδρειας και Βέροιας). 

Πίνακας 15 Τιμές των ποσοστών των προϊόντων για κάθε ομάδα εργαζομένων για το εργοστάσιο της 
Αλεξάνδρειας 

 Πρώτη Ομάδα Δεύτερη Ομάδα Τρίτη Ομάδα 

Κωδικός Κατηγορία 
Β 

Κατηγορία 
Γ 

Κατηγορία 
Β 

Κατηγορία 
Γ 

Κατηγορία 
Β 

Κατηγορία 
Γ 

1M SLS STD 8,83% 0,38% 3,24% 0,51% 6,40% 3,86% 

1Μ SLS CH 0,02% 0,00% 0,49% 0,03% 1,76% 0,40% 

1M HLV CH 0,22% 0,00% 0,95% 0,13% 2,78% 1,28% 

1Μ HLV GSTD 3,55% 0,61% 4,70% 1,54% 7,09% 6,05% 

Α2,5 HLV CH 4,63% 0,56% 4,06% 1,03% 3,99% 1,83% 

A2,5 HLV GSTD 6,75% 1,80% 5,61% 2,01% 7,56% 4,43% 

Α2,5 SLS CH 0,17% 0,00% 3,26% 0,72% 5,60% 2,49% 

Α2,5 SLS STD 4,17% 0,55% 2,88% 1,00% 10,76% 12,67% 

Α9 SLS STD 1,64% 0,35% 3,16% 1,64% 6,21% 8,29% 

Α10 HLV CH 0,06% 0,00% 1,53% 0,16% 2,74% 0,69% 

Α10 SLS STD 28,45% 13,49% 3,81% 1,11% 11,97% 18,30% 

Α10 SLS CH 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,46% 0,08% 

Α10 DC CH 0,12% 0,00% 3,40% 0,97% 9,60% 10,02% 

A12 SLV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,06% 0,00% 

Α12 DC CH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,02% 
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Πίνακας 16 Τιμές των ποσοστών των προϊόντων για κάθε ομάδα εργαζομένων για το εργοστάσιο της Βέροιας 

 Πρώτη Ομάδα Δεύτερη Ομάδα Τρίτη Ομάδα 

Κωδικός Κατηγορία 
Β 

Κατηγορία 
Γ 

Κατηγορία 
Β 

Κατηγορία 
Γ 

Κατηγορία 
Β 

Κατηγορία 
Γ 

1M SLS STD 2,00% 0,32% 1,51% 0,41% 1,74% 0,69% 

1Μ SLS CH 0,16% 0,00% 0,51% 0,06% 2,29% 0,72% 

1M HLV CH 0,65% 0,06% 0,56% 0,09% 2,26% 0,92% 

1Μ HLV GSTD 2,67% 0,44% 2,68% 0,88% 3,54% 1,96% 

Α2,5 HLV CH 0,42% 0,00% 1,09% 0,19% 4,02% 2,64% 

A2,5 HLV GSTD 0,58% 0,00% 0,39% 0,02% 1,91% 0,90% 

Α2,5 SLS CH 0,00% 0,00% 2,10% 0,34% 3,06% 1,43% 

Α9 HLV GSTD 2,77% 0,70% 2,98% 1,54% 5,34% 4,22% 

Α9 SLS CH 1,53% 0,26% 3,60% 1,69% 4,80% 3,44% 

Α9 SLS GSTD 7,01% 2,91% 10,16% 10,50% 12,26% 25,36% 

Α10 HLV CH 2,21% 0,49% 3,93% 1,55% 5,28% 3,31% 

Α10 SLS CH 0,56% 0,04% 2,40% 0,53% 4,72% 2,46% 

Α10 DC CH 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,50% 0,07% 

Α10 SLS GSTD 10,01% 2,61% 23,00% 21,02% 19,32% 25,37% 

A12 SLV 0,14% 0,00% 0,78% 0,03% 5,40% 1,68% 

Α12 DC CH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Από τους παραπάνω πίνακες μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχουν κωδικοί 

προϊόντων, όπως οι 1M SLS STD, 1Μ HLV GSTD, Α2,5 HLV CH, A2,5 HLV GSTD, Α2,5 SLS STD 

και Α10 SLS STD για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας και οι 1Μ HLV GSTD, Α9 HLV GSTD, Α9 

SLS GSTD, Α10 HLV CH και Α10 SLS GSTD για το εργοστάσιο της Βέροιας, οι οποίοι 

χρειάζονται βελτίωση ως προς την ποιότητά τους, ανεξάρτητα από την ομάδα εργαζομένων 

που συμβάλλουν στην παραγωγή τους. Σε αυτούς τους κωδικούς προϊόντων, και στις τρεις 

διαφορετικές ομάδες, το ποσοστό των προϊόντων που ανήκουν στη Κατηγορία Β είναι 

μεγαλύτερο από 2,5%, ενώ το ποσοστό των προϊόντων που ανήκουν στη Κατηγορία Γ σε 

κάποιους κωδικούς διαπιστώνεται ότι είναι σχετικά υψηλό και σε κάποιους άλλους αρκετά 

υψηλό, όπως είναι για παράδειγμα το προϊόν με κωδικό Α10 SLS GSTD για το εργοστάσιο 

της Βέροιας. 

Επίσης, ανεξάρτητα από την ομάδα των εργαζομένων που συμβάλλουν στην παραγωγή, 

υπάρχουν, βέβαια, και κωδικοί που το ποσοστό των προϊόντων που ανήκουν στην 

Κατηγορία Β και στην Κατηγορία Γ είναι αρκετά χαμηλό. Αυτοί οι κωδικοί είναι οι 1Μ SLS 

CH, Α10 SLS CH, A12 SLV και Α12 DC CH για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας και οι 1M HLV 

CH, A2,5 HLV GSTD, Α10 DC CH και Α12 DC CH για το εργοστάσιο της Βέροιας. 
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Ωστόσο, στους πιο πολλούς κωδικούς η ομάδα εργαζομένων είναι αυτή που επηρεάζει 

σημαντικά τα ποσοστά των προϊόντων που βρίσκονται στις Κατηγορίες Β και Γ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κωδικός Α10 DC CH για το εργοστάσιο της 

Αλεξάνδρειας, όπου στην πρώτη ομάδα εργαζομένων το ποσοστό των προϊόντων που 

βρίσκονται στη Κατηγορία Β είναι αρκετά χαμηλότερο από το 2,5% (μόλις 0,12%) και το 

ποσοστό των προϊόντων που βρίσκονται στη Κατηγορία Γ υπολογίζεται σχεδόν σε 0%. Δεν 

ισχύει αυτό και για τις άλλες ομάδες εργαζομένων, στις οποίες τα ποσοστά των προϊόντων 

που βρίσκονται στις Κατηγορίες Β και Γ είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά της πρώτης 

ομάδας. 

5.8 Διαγράμματα ελέγχου για συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο 

της παραγωγικής διαδικασίας 

Για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας, που 

είναι και ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας, κατασκευάστηκαν διαγράμματα 

ελέγχου μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης για κάθε ένα προϊόν. Με τη χρήση των 

διαγραμμάτων ελέγχου ο συνεταιρισμός συνεχώς θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τη θέση 

και τη διασπορά του στραγγιστού βάρους. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί  ότι υπάρχει 

ασυνήθιστη ή ανεπιθύμητη διασπορά στις τιμές του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας 

κάποια χρονική στιγμή, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η παραγωγική 

διαδικασία να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. 

Επίσης, με τη συστηματική παρακολούθηση της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης του 

στραγγιστού βάρους θα διαπιστωθεί αν συνεχίζεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις 

διαφορετικές ομάδες εργαζομένων που υπάρχουν σε κάθε εργοστάσιο. Όπως έχει 

αναλυθεί και στις προηγούμενες ενότητες, αν η μεταβλητότητα των τιμών είναι μεγαλύτερη 

από τα επιθυμητά επίπεδα, αυτό προκαλεί αρκετές δυσκολίες στην παραγωγική 

διαδικασία. Ενδεικτικά, μπορεί να προκληθεί η ανάγκη πρόσθεσης περισσότερου υλικού 

στις συσκευασίες για την αποφυγή πολλών ελαττωματικών προϊόντων. 

Η φυσική μεταβλητότητα των προϊόντων είναι η μεταβλητότητα που οφείλεται μόνο σε 

τυχαία αίτια που δεν μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν. Αυτήν τη στιγμή, η 

φυσική μεταβλητότητα που υπάρχει στις τιμές του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας κάθε 

προϊόντος, μπορεί να θεωρηθεί ότι ισούται με τη μικρότερη μεταβλητότητα που 

παρατηρήθηκε από τις έξι διαφορετικές ομάδες εργαζομένων (τρεις στο εργοστάσιο της 

Αλεξάνδρειας και τρεις στο εργοστάσιο της Βέροιας). Στις άλλες πέντε ομάδες εργαζομένων 
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η μεταβλητότητα των τιμών είναι μεγαλύτερη, όχι λόγω τυχαίων αιτιών, αλλά επειδή 

υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πληρώνουν τις συσκευασίες με τόσο μεγάλη ακρίβεια.  

Πίνακας 17: Τυπική απόκλιση για κάθε προϊόν που οφείλεται μόνο σε τυχαία αίτια 

Κωδικός Τυπική Απόκλιση (g) Κωδικός Τυπική Απόκλιση (g) 

1M SLS STD 6,7 Α9 SLS CH 32,6 

1Μ SLS CH 7,3 Α9 SLS GSTD 37,0 

1M HLV CH 8 Α10 HLV CH 21,5 

1Μ HLV GSTD 11,6 Α10 SLS STD 30 

Α2,5 HLV CH 10,6 Α10 SLS CH 21,7 

A2,5 HLV GSTD 9,8 Α10 DC CH 21,4 

Α2,5 SLS CH 7,1 Α10 SLS GSTD 33,9 

Α2,5 SLS STD 16,5 A12 SLV 16,9 

Α9 HLV GSTD 35,1 Α12 DC CH 19,7 

Α9 SLS STD 35  

 

Επιπλέον, η στάθμη της μέσης τιμής για κάθε προϊόν, θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές να μην παράγονται ελαττωματικά προϊόντα. Επειδή οι 

τιμές του στραγγιστού βάρους ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέση τιμή   και 

τυπική απόκλιση  , θα πρέπει η μέση τιμή να ισούται με: 
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Πίνακας 18 Ρύθμιση της μέσης τιμής για αποφυγή ελαττωματικών προϊόντων 

Κωδικός Μέση Τιμή (g) Κωδικός Μέση Τιμή (g) 

1M SLS STD 246,9 Α9 SLS CH 1576,3 

1Μ SLS CH 249,2 Α9 SLS GSTD 1592,6 

1M HLV CH 251,8 Α10 HLV CH 1826,1 

1Μ HLV GSTD 265,3 Α10 SLS STD 1857,5 

Α2,5 HLV CH 490,5 Α10 SLS CH 1826,7 

A2,5 HLV GSTD 487,8 Α10 DC CH 1825,5 

Α2,5 SLS CH 480 Α10 SLS GSTD 1872 

Α2,5 SLS STD 512,5 A12 SLV 3100 

Α9 HLV GSTD 1585,4 Α12 DC CH 3100 

Α9 SLS STD 1585,2  

 

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή των διαγραμμάτων ελέγχου απομένει μόνο να 

καθοριστούν οι τιμές των παραμέτρων τους. Η παράμετρος θέσης των ορίων ελέγχου   

ορίστηκε ίση με 3 (k=3), το μέγεθος δείγματος   είναι 10 προϊόντα (n=10) και το χρονικό 

διάστημα   μεταξύ των λήψεων δυο διαδοχικών δειγμάτων είναι 30 λεπτά (h=30).  

Ωστόσο, χρειάζεται σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι οι τιμές της κεντρικής γραμμής 

και των ορίων ελέγχου των διαγραμμάτων ελέγχου δεν προτείνεται να παραμείνουν 

σταθερές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα διαγράμματα ελέγχου κατασκευάστηκαν 

με βάση δεδομένα που αφορούσαν μία χρονική περίοδο της παραγωγικής διαδικασίας. 

Όμως, με τη συνεχή παρακολούθηση του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας προβλέπεται 

ότι η μεταβλητότητα των προϊόντων θα αρχίσει να μειώνεται. Επομένως, θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιηθούν νέα αναθεωρημένα διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής και τυπικής 

απόκλισης.  
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Πίνακας 19 Κέντρική γραμμή και όρια ελέγχου στα διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής 

Κωδικός Κάτω Όριο Ελέγχου Κεντρική Γραμμή Άνω Όριο Ελέγχου 

1M SLS STD 240,5 246,9 253,2 

1Μ SLS CH 242,3 249,2 256,2 

1M HLV CH 244,2 251,8 259,4 

1Μ HLV GSTD 254,2 265,3 276,3 

Α2,5 HLV CH 480,4 490,5 500,5 

A2,5 HLV GSTD 478,5 487,8 497,1 

Α2,5 SLS CH 473,3 480 486,7 

Α2,5 SLS STD 496,8 512,5 528,1 

Α9 HLV GSTD 1552,2 1585,4 1618,7 

Α9 SLS STD 1552,0 1585,2 1618,4 

Α9 SLS CH 1545,4 1576,3 1607,3 

Α9 SLS GSTD 1557,5 1592,6 1627,7 

Α10 HLV CH 1805,7 1826,1 1846,5 

Α10 SLS STD 1829 1857,5 1885,9 

Α10 SLS CH 1806,1 1826,7 1847,3 

Α10 DC CH 1805,3 1825,5 1845,8 

Α10 SLS GSTD 1839,9 1872 1904,2 

A12 SLV 3084 3100 3116 

Α12 DC CH 3081,3 3100 3118,7 
 

Πίνακας 20 Κεντρική γραμμή και όρια ελέγχου στα διαγράμματα ελέγχου τυπικής απόκλισης 

Κωδικός Κάτω Όριο Ελέγχου Κεντρική Γραμμή Άνω Όριο Ελέγχου 

1M SLS STD 1,87 6,50 11,12 

1Μ SLS CH 2,05 7,12 12,19 

1M HLV CH 2,25 7,79 13,34 

1Μ HLV GSTD 3,26 11,32 19,37 

Α2,5 HLV CH 2,96 10,27 17,57 

A2,5 HLV GSTD 2,76 9,57 16,39 

Α2,5 SLS CH 1,99 6,90 11,81 

Α2,5 SLS STD 4,62 16,03 27,43 

Α9 HLV GSTD 9,84 34,11 58,39 

Α9 SLS STD 9,82 34,06 58,29 

Α9 SLS CH 9,15 31,73 54,31 

Α9 SLS GSTD 10,38 36,00 61,62 

Α10 HLV CH 6,04 20,95 35,86 

Α10 SLS STD 8,41 29,15 49,90 

Α10 SLS CH 6,09 21,10 36,12 

Α10 DC CH 6,00 20,80 35,61 

Α10 SLS GSTD 9,51 32,97 56,42 

A12 SLV 4,74 16,44 28,15 

Α12 DC CH 5,52 19,16 32,79 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν μία πρόταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν και 

κατά πόσο η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να είναι 

τελέσφορη σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό που παράγει κονσέρβες ροδάκινου. Ο 

στατιστικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας συνιστά ένα μέτρο πρόληψης που, αντί να 

επικεντρώνεται στη τελική μορφή του παραχθέντος προϊόντος, εστιάζει σε προηγούμενα 

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές συστηματικές 

αιτίες που λειτουργούν επιβαρυντικά στην ποιότητα των προϊόντων. 

Στην περίπτωση εντοπισμού τέτοιων πιθανών συστηματικών αιτιών είναι δυνατή η 

αποφυγή μεγάλου αριθμού ελαττωματικών προϊόντων και, συνακόλουθα, η μείωση του 

κόστους παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων. 

Στην παρούσα εργασία ορίζεται το στραγγιστό βάρος του κονσερβοποιημένου φρούτου ως 

κύριο χαρακτηριστικό ποιότητας. Το στραγγιστό βάρος αποτελεί μία μεταβλητή, της οποίας 

η τιμή είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρηθεί σταθερή. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που 

αξιοποιούνται παρελθοντικά δεδομένα για τη μελέτη της στατιστικής συμπεριφοράς του. 

Με την προσεκτική εξέταση των δεδομένων παρατηρείται ότι οι παράμετροι της κατανομής 

πυκνότητας πιθανότητας του κύριου χαρακτηριστικού ποιότητας (στραγγιστού βάρους) 

μεταβάλλονται με την αλλαγή βάρδιας των εργαζομένων. Με τη χρήση της ανάλυσης 

μεταβλητότητας (ANOVA) αποδεικνύεται ότι υπάρχουν βάρδιες εργαζομένων που 

πληρώνουν τις συσκευασίες με μεγαλύτερη ακρίβεια από άλλες. Μέσω βελτιωτικών 

παρεμβάσεων προτείνεται να δοθεί βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο όλοι οι εργαζόμενοι 

θα επιτυγχάνουν την ίδια ακρίβεια. 

Η πρόταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το μέγεθος της 

μεταβλητότητας των τιμών του στραγγιστού βάρους σε κάθε προϊόν εκτός από την 

ποιότητά του επηρεάζει και το κόστος της παραγωγής του. Όσο πιο μεγάλη είναι η 

διασπορά των τιμών του χαρακτηριστικού ποιότητας, τόσο επιτακτική κρίνεται η ανάγκη 

του συνεταιρισμού να προσθέσει περισσότερο υλικό σε κάθε κονσέρβα, προκειμένου να 

αποφευχθεί η παραγωγή πολλών ελαττωματικών προϊόντων. 

Επιπλέον, για να διεξαχθεί η συνεχής παρακολούθηση του χαρακτηριστικού ποιότητας, 

στην παρούσα εργασία κατασκευάστηκαν διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής και τυπικής 
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απόκλισης για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Και αυτό, για να επιτευχθεί η έγκαιρη ανίχνευση 

διαφόρων συστηματικών αιτιών. 

Εξαιτίας των περιορισμένων χρονικών ορίων, ο στατιστικός έλεγχος παραγωγικής 

διαδικασίας εφαρμόστηκε σε ορισμένα μόνο προϊόντα του συνεταιρισμού. Όπως 

προαναφέρθηκε, το χαρακτηριστικό ποιότητας που μελετήθηκε ήταν το στραγγιστό βάρος 

κάθε κονσέρβας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι και το μοναδικό χαρακτηριστικό από το οποίο 

κρίνεται η ποιότητα των προϊόντων. Για αυτό και προτείνεται η μεθοδολογία αυτή στο 

μέλλον να εφαρμοστεί και σε άλλες γραμμές παραγωγής, αλλά και για άλλα 

χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως, για παράδειγμα, το καθαρό βάρος κάθε κονσέρβας. 

Τέλος, στα διαγράμματα ελέγχου μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης που 

κατασκευάστηκαν, οι τιμές των παραμέτρων των διαγραμμάτων ελέγχου επιλέχθηκαν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επηρεαστεί η πολιτική που έχουν τα δύο εργοστάσια όσον 

αφορά στην απόκτηση δειγμάτων. Βέβαια, απαιτείται εξοικείωση με τα διαγράμματα 

ελέγχου που μελλοντικά η σχεδίασή τους θα μπορούσε να γίνεται με βάση οικονομικά 

κριτήρια, επιτυγχάνοντας έτσι την ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους ποιότητας καθώς και 

του προσδιορισμού της βέλτιστης πολιτικής δειγματοληψιών και ελέγχων.   
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Παραρτήματα: Αποτελέσματα των αναλύσεων στο Minitab 

Παράρτημα Α: Αποτελέσματα ελέγχων Kolmogorov-Smirnov για το 

εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας 

Για το προϊόν 1M SLS STD: 
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Για το προϊόν 1M SLS CH: 
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Για το προϊόν 1M HLV CH: 
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Για το προϊόν 1Μ HLV GSTD: 
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Για το προϊόν Α2,5 HLV CH: 
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Για το προϊόν A2,5 HLV GSTD: 
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Για το προϊόν Α2,5 SLS CH: 
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Για το προϊόν Α2,5 SLS STD: 
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Για το προϊόν Α9 SLS STD: 
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Για το προϊόν Α10 HLV CH: 
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Για το προϊόν Α10 SLS STD: 
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Για το προϊόν Α10 SLS CH: 
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Για το προϊόν Α10 DC CH: 
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Για το προϊόν A12 SLV: 
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Για το προϊόν Α12 DC CH: 
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Παράρτημα Β: Αποτελέσματα ελέγχων Kolmogorov-Smirnov για το 

εργοστάσιο της Βέροιας 

Για το προϊόν 1M SLS STD: 
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Για το προϊόν 1M SLS CH: 
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Για το προϊόν 1M HLV CH: 
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Για το προϊόν 1Μ HLV GSTD: 
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Για το προϊόν Α2,5 HLV CH: 
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Για το προϊόν A2,5 HLV GSTD: 

 

  



75 

Για το προϊόν Α2,5 SLS CH: 
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Για το προϊόν Α9 HLV GSTD: 
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Για το προϊόν Α9 SLS CH: 
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Για το προϊόν Α9 SLS GSTD: 
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Για το προϊόν Α10 HLV CH: 
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Για το προϊόν Α10 SLS CH: 
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Για το προϊόν Α10 DC CH: 
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Για το προϊόν Α10 SLS GSTD: 
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Για το προϊόν A12 SLV: 
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Για το προϊόν Α12 DC CH: 
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Παράρτημα Γ: Αποτελέσματα Αναλύσεων Μεταβλητότητας 

Αναλύσεις Μεταβλητότητας (ANOVA) για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας 

Για το προϊόν 1M SLS STD: 

Source     DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   476893  238447  1431,98    0,000 

Error   13371  2226481     167 

Total   13373  2703374 

 

 

Για το προϊόν 1M SLS CH: 

Source     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2    38792  19396,1   163,91    0,000 

Error   18393  2176510    118,3 

Total   18395  2215303 

 

 

Για το προϊόν 1M HLV CH: 

 

Source     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   197384  98692,1   520,48    0,000 

Error   12894  2444907    189,6 

Total   12896  2642291 

 

Για το προϊόν 1Μ HLV GSTD: 

Source    DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2     2956  1478,2     5,70    0,003 

Error   4065  1054907   259,5 

Total   4067  1057864 

 

Για το προϊόν Α2,5 HLV CH: 

Source     DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   958125  479062   988,74    0,000 

Error   17592  8523669     485 

Total   17594  9481794 

 

Για το προϊόν A2,5 HLV GSTD: 

Source    DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2    53888  26943,8    49,11    0,000 

Error   7404  4061899    548,6 

Total   7406  4115787 
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Για το προϊόν Α2,5 SLS CH: 

Source     DF    Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2    123623  61811,4   145,05    0,000 

Error   23964  10212127    426,1 

Total   23966  10335750 

 

Για το προϊόν Α2,5 SLS STD: 

Source    DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2   390283  195142   284,27    0,000 

Error   4596  3155051     686 

Total   4598  3545334 

 

Για το προϊόν Α9 SLS STD: 

 

Source    DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2    17406    8703     3,20    0,041 

Error   2436  6618307    2717 

Total   2438  6635714 

 

Για το προϊόν Α10 HLV CH: 

Source     DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2    155203   77601    70,42    0,000 

Error   12345  13604380    1102 

Total   12347  13759583 

 

Για το προϊόν Α10 SLS STD: 

Source    DF    Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2   2843452  1421726   577,60    0,000 

Error   4200  10337974     2461 

Total   4202  13181426 

 

Για το προϊόν Α10 SLS CH: 

 

Source     DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   1918254  959127   818,02    0,000 

Error   10869  12743872    1172 

Total   10871  14662126 
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Για το προϊόν Α10 DC CH: 

Source    DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2    210417  105208    47,66    0,000 

Error   5001  11040744    2208 

Total   5003  11251161 

 

Για το προϊόν A12 SLV: 

Source   DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor    2  286017  143008   334,22    0,000 

Error   582  249029     428 

Total   584  535046 

 

 

Για το προϊόν Α12 DC CH: 

Source    DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2   1305110  652555   424,21    0,000 

Error   6423   9880332    1538 

Total   6425  11185442 

 

Αναλύσεις Μεταβλητότητας (ANOVA) για το εργοστάσιο της Βέροιας 

Για το προϊόν 1M SLS STD: 

Source     DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   361510  180755   746,01    0,000 

Error   14955  3623524     242 

Total   14957  3985034 

 

Για το προϊόν 1M SLS CH: 

Source     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   176134  88066,8   541,33    0,000 

Error   34224  5567809    162,7 

Total   34226  5743943 

 

 

Για το προϊόν 1M HLV CH: 

Source     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   140996  70498,1   327,22    0,000 

Error   17322  3731907    215,4 

Total   17324  3872903 
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Για το προϊόν 1Μ HLV GSTD: 

Source    DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2   50121  25060,4    98,27    0,000 

Error   3525  898910    255,0 

Total   3527  949030 

 

Για το προϊόν Α2,5 HLV CH: 

Source     DF    Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   2220711  1110356  2025,64    0,000 

Error   24198  13264142      548 

Total   24200  15484853 

 

Για το προϊόν A2,5 HLV GSTD: 

Source     DF    Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   4003811  2001906  4256,76    0,000 

Error   19392   9119834      470 

Total   19394  13123645 

 

Για το προϊόν Α2,5 SLS CH: 

Source     DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2  1030481  515240  1177,79    0,000 

Error   13560  5931992     437 

Total   13562  6962472 

 

Για το προϊόν Α9 HLV GSTD: 

Analysis of Variance 

 

Source   DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor    2    18936    9468     4,50    0,011 

Error   942  1983785    2106 

Total   944  2002721 

 

Για το προϊόν Α9 SLS CH: 

Analysis of Variance 

 

Source    DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2    16826    8413     4,27    0,014 

Error   3336  6568533    1969 

Total   3338  6585358 
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Για το προϊόν Α9 SLS GSTD: 

Source     DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   1665152  832576   307,64    0,000 

Error   12597  34092047    2706 

Total   12599  35757199 

 

Για το προϊόν Α10 HLV CH: 

Source    DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2     16421    8211     3,44    0,032 

Error   7374  17616652    2389 

Total   7376  17633073 

 

Για το προϊόν Α10 SLS CH: 

Source     DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2     23136   11568     6,13    0,002 

Error   14505  27389619    1888 

Total   14507  27412756 

 

Για το προϊόν Α10 DC CH: 

Source     DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   1299708  649854   638,96    0,000 

Error   11481  11676777    1017 

Total   11483  12976485 

 

 

Για το προϊόν Α10 SLS GSTD: 

Source    DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor     2   1527732  763866   413,33    0,000 

Error   6036  11154984    1848 

Total   6038  12682716 

 

Για το προϊόν A12 SLV: 

Source     DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2   1738393  869197   320,43    0,000 

Error   30489  82703420    2713 

Total   30491  84441813 

 

Για το προϊόν Α12 DC CH: 

Source     DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor      2    990095  495047   376,12    0,000 

Error   11499  15134816    1316 

Total   11501  16124911 


