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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η  γραμμή παραγωγής της 

ποτοποιίας της ΕΠΟΜ Λέσβου και προτείνονται τρόποι βελτίωσής της. Σκοπός της διπλωματικής 

είναι ο έλεγχος ποιότητας σε δύο κύρια χαρακτηριστικά της παραγωγής. Η ποσότητα του ούζου 

που περιέχεται σε φιαλίδια καθώς και ο αλκοολικός βαθμός αυτού. 

Αρχικά, πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση βάρους και αλκοολικού βαθμού για τις παραγωγές 

των 200ml και 50ml από μετρήσεις που ελήφθησαν σε τελικά προϊόντα. Διενεργείται έλεγχος 

προσαρμογής των μετρήσεων στην κανονική κατανομή ώστε να ακολουθήσει ο προσδιορισμός 

των στατιστικών χαρακτηριστικών για το βάρος και τον αλκοολικό βαθμό. Στη συνέχεια 

υπολογίζεται το ποσοστό ελαττωματικών που παράγονται και εξετάζεται η περίπτωση 

επαναπροσδιορισμού της αρχικής ρύθμισης της μηχανής όσον αφορά το βάρος των τελικών 

προϊόντων. 

Τέλος, παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσματα της διπλωματικής ενώ παράλληλα 

αναφέρονται τρόποι βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης. 
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Abstract 
 

In the current thesis, the production line of the EPOM Lesvos distillery is presented and analyzed, 

while some suggestions for its improvement are provided. The purpose of the thesis is to analyze 

the quality control procedures of two main production features of the content quantity as well as 

the alcoholic degree. 

Initially, data analysis of product weight and alcoholic degree is performed for the 200 ml and 50 

ml production from measurements of final products. A test is performed to check the 

measurements’ fit to the normal distribution in order to determine the statistical measures for 

the product weight and alcoholic degree. Then the percentage of defectives produced is 

estimated and the case of redefining the initial adjustment of the machine regarding the content 

quantity is examined. 

Finally, the results of the thesis are summarized, while at the same time improvement suggestions 

for the operation of the production process in the context of the 4th industrial revolution are 

reported. 
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Εισαγωγή 

Η εταιρεία 

Η Ε.ΠΟ.Μ (Ένωση Ποτοποιών Μυτιλήνης) είναι η πιο γνωστή ποτοποιία της Μυτιλήνης και μια 

από τις πέντε πιο σημαντικές της Ελλάδας. Η ίδρυσή της οφείλεται στη συνένωση το 1967 

δεκαεπτά μικρών ποτοποιών του νησιού, οι οποίοι αποφάσισαν τότε να ενώσουν τις δυνάμεις 

τους για να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα του κλάδου. 

Σε πολύ λίγο διάστημα η ΕΠΟΜ έγινε το καμάρι της Μυτιλήνης όχι μόνο λόγω της αναπτυξιακής 

της πορείας, αλλά γιατί με τους ποτοποιούς του Πλωμαρίου συνέλαβε στην κατοχύρωση των ΠΓΕ 

(προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων) ούζων Μυτιλήνης και Πλωμαρίου και στην κυριαρχία 

του ούζου της Λέσβου στην Ελλάδα. 

Στα τέλη του 20ου αιώνα η ΕΠΟΜ κατείχε το 20% της παραγωγής του ελληνικού ούζου και στο 

αποστακτήριό της εργάζονταν γύρω στα εκατό άτομα, παράγοντας ετικέτες «ΜΙΝΙ» 40 βαθμών, 

«ΦΗΜΗ» 42 βαθμών και «ΛΕΣΒΟΣ» 46 βαθμών με το Μίνι (την κοπέλα μέσα στην πράσινη 

ετικέτα να χορεύει φορώντας ένα άσπρο μίνι) να είναι ένα από τα πιο πετυχημένα ούζα στη 

χώρα. 

Οι εγκαταστάσεις και το αποστακτήριο της ΕΠΟΜ βρίσκονται λίγο έξω από την πόλη της 

Μυτιλήνης στην περιοχή Καρά-Τεπέ. Στην είσοδο του αποστακτηρίου σε ένα πολύ προσεγμένο 

χώρο που θυμίζει παραδοσιακό καφενείο, γίνονται οι γευσιγνωσίες και δοκιμάζονται οι ετικέτες 

της εταιρείας, ενώ παράλληλα μπορεί κανείς να επισκεφθεί και τον χώρο όπου υπάρχουν οι 

άμβυκες και γίνεται η απόσταξη. 

Το 1996 η ΕΠΟΜ πέρασε στα χέρια του γαλλικού κολοσσού Pernod Richard που εξαγόρασε το 

95% της εταιρείας. 

Η Pernod Richard, η οποία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά ποτού με 

προϊόντα όπως το Chivas Regal, την Absolut, το Jameson Irish Whiskey, Havana Club, Ballantine’s, 

Olmeca, Malibu, παρ’ όλη την κρίση, συνεχίζει να επενδύει στην αγορά του ούζου, και η ΕΠΟΜ 

με το ούζο ΜΙΝΙ, εξακολουθεί να κρατάει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς του, διατηρώντας 

αναλλοίωτη την ποιότητα και την παραδοσιακή συνταγή. 

Σήμερα στο αποστακρήριο-εργοστάσιο της ΕΠΟΜ γίνεται παραγωγή ούζου, βότκας και λικέρ και 

λειτουργούν οι εξής μονάδες: 

 Μηχανή εμφιάλωσης μινιατούρας 50ml 

 Μηχανή εμφιάλωσης 200ml 

 Μηχανή εμφιάλωσης 1,5L-2Lκαι νταμιτζάνας 

 Μηχανή εμφιάλωσης βότκας  

 Μηχανή εμφιάλωσης λικέρ 

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο καθημερινά εμφιαλώνει κατά μέσο όρο 20000 φιάλες ούζου εκ των 

οποίων είναι μινιατούρες και καραφάκια (200ml). Ένα ποσοστό από την παραγωγή παραμένει 
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και διανέμεται στη Μυτιλήνη ενώ το υπόλοιπο γίνεται εξαγωγή στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και 

στο εξωτερικό. 

Γενικά 

Οι καταναλωτές στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ένα προϊόν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

της επιλογής ανάμεσα σε ομοειδή προϊόντα που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη. Η επιλογή του 

καταναλωτή καθορίζεται, κυρίως, από δύο παράγοντες, την ποιότητα και την τιμή του προϊόντος. 

Η αναγνώριση αυτών των δύο κύριων παραγόντων ώθησε τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικών τακτικών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη δυνατή ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η φιλοσοφία που επιζητεί τη συνεχή βελτίωση στην 

ποιότητα εκτέλεσης όλων των διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε μία επιχείρηση 

ονομάζεται Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control) αποτελεί την γνωστότερη μέθοδο 

ελέγχου παραγωγικών διεργασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων μονάδων, 

αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων σχεδίασης εργαλείων ελέγχου ποιότητας και 

χωρίζεται στον έλεγχο αποδοχής, στον έλεγχο παραγωγικής διαδικασίας και στη σχεδίαση και 

ανάλυση στατιστικών πειραμάτων. Σαν στόχο έχει την έγκαιρη ανακάλυψη μη συμμορφωμένων 

με τις προδιαγραφές παραγόμενων προϊόντων η οποία σηματοδοτεί τη λήψη διορθωτικών 

ενεργειών με τις οποίες θα διορθωθούν αιτίες που είναι υπεύθυνες για τις αποκλίσεις, 

συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ποιότητας των παραγόμενων μονάδων. 

Κατά τον έλεγχο αποδοχής ελέγχονται τυχαία δείγματα από τις παρτίδες της παραγωγής και 

εξάγονται συμπεράσματα για την καταλληλότητα ή όχι της παρτίδας. Αυτό λαμβάνει χώρα διότι 

είναι αδύνατον να ελεγχθούν όλες οι παραγόμενες μονάδες μία προς μία. Αυτό γιατί θα 

χρειαζότανε πολύς χρόνος εις βάρος της παραγωγικής διαδικασίας αλλά θα ήτανε και οικονομικά 

επιζήμιο για την εταιρεία. Έτσι, λαμβάνεται δειγματοληπτικά ένα μέρος της παρτίδας σύμφωνα 

με τα πρότυπα. Σύμφωνα με τον αριθμό ελαττωματικών προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το 

δείγμα λαμβάνεται η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της παρτίδας. Ο έλεγχος αποδοχής 

πραγματοποιείται κατά την παραλαβή πρώτης ύλης ή κατά τον έλεγχο ολοκληρωμένων 

παρτίδων πριν αποσταλούν στα σημεία πώλησης. 

Ο έλεγχος ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας, πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία 

παραγωγής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας που 

σημαίνει έλεγχο τόσο των προϊόντων όσο και των μηχανών για τυχόν βλάβες. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι αποτελεί μία οικονομική επιλογή διότι προλαμβάνει τυχόν αστοχίες στην διαδικασία 

παραγωγής με αποτέλεσμα να υπάρχει χρόνος διόρθωσης των τυχόν σφαλμάτων. Σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα λαμβάνονται δείγματα τα οποία σηματοδοτούν την παύση ή 

συνέχιση της διαδικασίας. 

Η σχεδίαση και ανάλυση στατιστικών πειραμάτων (deigned experiments) έχει σκοπό την 

επιβεβαίωση υποθέσεων ή τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ διάφορων παραμέτρων που 

επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, με αυτή τη μέθοδο μελετάται ο τρόπος που 

επηρεάζει ο κάθε παράγοντας την παραγωγική διαδικασία. 
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στο πρώτο κεφάλαιο η ανάλυση βάρους 

των τελικών προϊόντων της γραμμής παραγωγής των 200 και 50ml. Ύστερα από ανάλυση των 

δεδομένων ότι ακολουθούν σε ικανοποιητικό βαθμό την κανονική κατανομή προσδιορίστηκαν 

τα χαρακτηριστικά αυτής της κατανομής. Στην συνέχεια, επειδή τα δείγματα ήτανε μεγέθους n=1 

σχεδιάστηκαν διάγραμμα κινούμενου εύρους καθώς και αθροιστικό διάγραμμα και εκθετικής 

εξομάλυνσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε πίνακες και διαγράμματα. Τέλος, 

υπολογίστηκε το ποσοστό ελαττωματικών για τις δύο γραμμές παραγωγής με τις ισχύουσες 

ρυθμίσεις.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται ο αλκοολικός βαθμός για την παραγωγή των 200 και 50ml. Τα 

δεδομένα του αλκοολικού βαθμού δεν ανταποκρινόταν στην κανονική κατανομή. Έτσι, οι 

μετρήσεις μετασχηματίστηκαν σε νέες που προσαρμόζονται ικανοποιητικά με την μέθοδο 

Johnson Transformation που πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό πακέτο Minitab. Ακολούθησε, η 

κατασκευή διαγραμμάτων ελέγχου για τις δύο παραγωγές. 
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Κεφάλαιο 1:Ανάλυση βάρους τελικών προϊόντων 200ml και 50ml. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει ανάλυση του βάρους στα φιαλίδια των 200 και 50 ml με στόχο τον 

έλεγχο της διαδικασίας εμφιάλωσης και την ανάλυση του βάρους των φιαλιδίων. Στην συνέχεια 

θα εξεταστεί η περίπτωση επαναρύθμισης των μηχανών με στόχο την μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

ούζου αλλά παράλληλη συμμόρφωση της διαδικασίας εμφιάλωσης με τις προδιαγραφές. 

 

1.1 Προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές σχετικά με τον όγκο ορίζονται μέσω του ΦΕΚ 76/211/EOK και σχετικά με τον 

αλκοολικό βαθμό μέσω του ΦΕΚ 30/077/2131. Τα φιαλίδια με το ούζο που χρησιμοποιούνται 

από την εταιρεία φέρουν επάνω τους το σύμβολο «e» πάνω στην ετικέτα το οποίο δηλώνει ότι 

το μπουκάλι τηρεί τις προδιαγραφές βάσει του νόμου. Τα σχετικά όρια προδιαγραφών 

αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα 1.1. 

Ονομαστική ποσότητα του προϊόντος (Qn) σε γραμμάρια ή 
χιλιοστόλιτρα (g ή mL) 

Μέγιστα ανεκτά σφάλματα 

% του Qn g ή mL 

0 έως 50 9 - 

50 έως 100 - 4.5 

100 έως 200 4.5 - 

200 έως 300 - 9 

300 έως 500 3 - 

500 έως 1000 - 15 

1000 έως 10000 1.5 - 

Πίνακας 1 .1:Προδιαγραφές εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών  

Για τον αλκοολικό βαθμό βάσει του ΦΕΚ με αριθμό 30/077/2131, άρθρο 7, παράγραφο 7 

επιτρέπεται στην ένδειξη του αλκοολικού τίτλου ανοχή ως προς την αναλυτικώς 

προσδιοριζόμενη τιμή ±0,3% vol.  
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1.2 Μετρήσεις και τρόπος δειγματοληψίας 

Η ποσότητα ούζου που υπάρχει μέσα στα φιαλίδια υπολογίζεται έμμεσα μετρώντας το μικτό και 

το καθαρό βάρος και μέσω της πυκνότητας που μετριέται κάθε φορά στο χημείο. Αυτές οι 

μετρήσεις πραγματοποιούνται με ένα φιαλίδιο και μετά από κάθε μέτρηση αναγράφονται τα 

αποτελέσματα σε φύλλα καταχώρησης. Οι μετρήσεις θεωρούνται αξιόπιστες καθώς γίνονται 

συνεχείς έλεγχοι στα μετρητικά όργανα. 

Κάθε παρτίδα που εμφιαλώνεται καθημερινά περιέχει κατά μέσο όρο 20000 φιάλες ούζου. Η 

μηχανή που εμφιαλώνει τα φιαλίδια των 200ml δεν χρειάζεται ρύθμιση πριν από κάθε 

εμφιάλωση εκτός αν παρατηρηθεί λειτουργία εκτός ορίων. Η χωρητικότητα των μπουκαλιών δεν 

επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν στις μηχανές, οι οποίες εμφιαλώνουν τα 

μπουκαλάκια με ίδια ποσότητα ούζου. Η εταιρεία διαθέτει μία μηχανή εμφιάλωσης για τα 

φιαλίδια των 200ml. 

Η δειγματοληψία γίνεται κατά την διαδικασία εμφιάλωσης και συγκεκριμένα στην αρχή της 

διαδικασίας. Λαμβάνονται 2 μπουκάλια από το μηχάνημα ύστερα από την εμφιάλωση των 

πρώτων, περίπου, 200 φιαλών.  

Στους πίνακες 1.2 και 1.3 αναγράφονται οι μετρήσεις των φιαλών με 200ml και οι μετρήσεις των 

φιαλών με 50ml αντίστοιχα εκφρασμένες σε όγκο και πιο συγκεκριμένα σε χιλιοστόλιτρα. Η 

μετατροπή από γραμμάρια σε χιλιοστόλιτρα έγινε για τη διευκόλυνση της μελέτης καθώς ο 

ειδικός όγκος ανάλογα με τους παράγοντες που επικρατούν εμφανίζει μικρές μεταβολές.  

      Μετρήσεις       

199,3 198,4 198 198,81 199 201 201,6 200 

198,6 199,4 200 199,4 198 200,9 199,6 199,8 

200,6 199 198,47 198,8 200 199 198,8 196,5 

199,6 198,8 200 198 200,08 200,9 200 202,4 

198,5 197,6 198,3 199,5 199 200,9 198 199 

200,8 199,3 199,6 199,2 200,2 200,01 200,6   

200,5 200 199,7 198,3 199,5 198,7 201   

200,5 199,2 198,5 199,8 199,5 200,3 201,8   

200 198,8 198,7 201,2 201 200,6 201   

199 199,2 199,6 199 199,87 199,3 201,8   

Πίνακας 1 .2: Μετρήσεις φιαλών  των 200 ml  
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      Μετρήσεις       

49,3 49 49,4 51,9 49 48,2 49,8 49 

50,5 50,6 49,6 49,8 48 48,3 49,3 49 

49,3 49,7 50,9 49,95 48,1 48,2 48,6 47,8 

48,7 49,8 49,5 49,9 48,76 49 49 48,8 

48,8 48,96 50 50,2 49,7 48,8 49,1 49,2 

48,5 50,05 50 50,6 48,5 48,6 48,8 49,9 

49,09 50,79 49,49 49,4 48,2 48,8 48,6 49,02 

49,8 49,5 49,5 48,5 49,1 48,3 49,42 50,9 

49,6 49,7 50,5 49,1 48,7 49 49,5 48,6 

48,36 48 49,9 49,4 48,6 48,5 48,7 50 

Πίνακας 1 .3:Μετρήσεις  φιαλών των 50 ml 

Οι μετρήσεις που αναγράφονται στους πίνακες 1.2 και 1.3 είναι οι μετρήσεις που λαμβάνονται 

καθημερινά. Το κάθε δείγμα περιλαμβάνει μία μέτρηση ανεξάρτητα από την ποσότητα που 

εμφιαλώνεται καθημερινά. 
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1.3 Προσαρμογή δεδομένων στην κανονική κατανομή 

Αρχικά, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στατιστική μελέτη και ανάλυση των παραπάνω 

δεδομένων, είναι αναγκαία η εξέταση της προσαρμογής των δεδομένων στην κανονική 

κατανομή. 

Συγκεκριμένα, θα γίνει έλεγχος προσαρμογής των μετρήσεων στην κανονική κατανομή με χρήση 

του στατιστικού πακέτου MINITAB τόσο στις μετρήσεις της μηχανής των 200ml όσο και  στις 

μετρήσεις της μηχανής των 50ml. 

Στα διαγράμματα 1.1 και 1.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου προσαρμογής στην 

κανονική κατανομή με χρήση του στατιστικού εργαλείου Normality Test και του ιστογράμματος 

αντίστοιχα της μηχανής εμφιάλωσης των 200ml. 

 

 
 

 
 

Διάγραμμα 1 .1: Αποτέλεσμα ελέγχου προσαρμογής στην κανονική κατανομή για 

την μηχανή εμφιάλωσης των 200ml 
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Διάγραμμα  1.2: Ιστόγραμμα των μετρήσεων της μηχανής εμφιάλωσης  των 200ml 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα διαγράμματα 1.3 και 1.4 για τα φιαλίδια των 50ml. 
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Διάγραμμα 1.3: Αποτέλεσμα ελέγχου προσαρμογής στην κανονική κατανομή για 

την μηχανή εμφιάλωσης  των 50ml. 

 

Διάγραμμα 1 .4: Ιστόγραμμα των μετρήσεων της μηχανής εμφιάλωσης  των 50ml 
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Παρατηρείται ότι στα διαγράμματα 1.1, 1.2, 1.3, και 1.4 οι τιμές της χωρητικότητας 

προσαρμόζονται ικανοποιητικά στην κανονική κατανομή. 

1.4 Ανάλυση Δυνατοτήτων 

Η ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας διεξάγεται πριν την έναρξη της μαζικής 

παραγωγής των προϊόντων και βασίζεται σε παρελθοντικά στοιχεία. Από την ανάλυση 

δυνατοτήτων αποσαφηνίζονται τα φυσικά όρια ανοχών τα οποία συγκρίνονται με τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αποτέλεσμα να αντλούνται συμπεράσματα όσον αφορά τη λειτουργία και την 

αξιοπιστία των μηχανών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φυσικά όρια ανοχών δεν ταυτίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται από επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την διασφάλιση της 

ποιότητας και είναι γνωστές εκ των προτέρων. Αντίθετα, τα φυσικά όρια ανοχών υποδηλώνουν 

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

παραγωγική διαδικασία. 

Όπως αποδείχτηκε στην ενότητα 1.3 ο όγκος των δοχείων ακολουθεί κανονική κατανομή, 

συνεπώς είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της κατανομής και συγκεκριμένα 

θα εκτιμηθεί η μέση τιμή και η μεταβλητότητα. 

Η μέση τιμή της μηχανής ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο παραγωγής. Συνηθίζεται η μέση τιμή να 

ορίζεται σε υψηλότερη τιμή από την επιθυμητή για την αποφυγή ελαττωματικών προϊόντων. 

Βέβαια, αυτό εξαρτάται από τη μεταβλητότητα της μηχανής. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

μεταβλητότητα τόσο αυξάνεται το εύρος τιμών που μπορεί να έχουν τα τελικά προϊόντα με 

αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των ελαττωματικών. 

Για την εκτίμηση της τυπικής απόκλισης θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κινούμενου εύρους 

(moving range, MR) δύο διαδοχικών μετρήσεων 𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗 και αυτό γιατί τα δείγματα είναι 

μεγέθους n=1. Το κινούμενο εύρος ορίζεται ως: 

𝑀𝑅𝑗=|𝑥𝑗-𝑥𝑗−1| 

Στη συνέχεια υπολογίζεται το μέσο κινούμενο εύρος: 

𝑀𝑅=
∑ 𝑀𝑅𝑗
𝑚
𝑗=2

𝑚−1
 

όπου m το πλήθος των δειγμάτων. 

Η εκτιμήτρια της τυπικής απόκλισης δίνεται από τη σχέση: 

�̂�=
𝑀𝑅

𝑑2
 

To d2 ονομάζεται σχετικό εύρος και οι τιμές του σε συνάρτηση με το μέγεθος δείγματος 

περιέχονται στον πίνακα 1.4. 
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n d2 c4 D3 D4 

2 1,128 0,7979 0 3,267 

3 1,693 0,8862 0 2,575 

4 2,059 0,9213 0 2,282 

5 2,326 0,94 0 2,115 

6 2,534 0,9515 0 2,004 

7 2,704 0,9594 0,076 1,924 

8 2,847 0,965 0,136 1,864 

9 2,97 0,9623 0,184 1,816 

10 3,078 0,9727 0,223 1,777 

Πίνακας 1.4:Τιμές των d2, c4  και D4 για μεγέθη δείγματος από n=2 μέχρι n=10 

Η μέση τιμή των μετρήσεων δίνεται από τον τύπο: 

𝑥= 
∑ 𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
 

Στους πίνακες 1.5 και 1.6 υπάρχουν τα αποτελέσματα του κινούμενου εύρους για τα φιαλίδια 

των 200ml και 50ml αντίστοιχα: 

   Μετρήσεις MR 200ml    

0,7 0,4 1,53 0,6 2 1,9 0,8 3,3 

2 0,2 1,53 0,8 0,08 1,9 1,2 5,9 

1 1,2 1,7 1,5 1,08 0 2 3,4 

1,1 1,7 1,3 0,3 1,2 0,89 2,6 0 

2,3 0,7 0,1 0,9 0,7 1,31 0,4  

0,3 0,8 1,2 1,5 0 1,6 0,8  

0 0,4 0,2 1,4 1,5 0,3 0,8  

0,5 0,4 0,9 2,2 1,13 1,3 0,8  

1,6 1,2 0,79 0 1,13 2,3 1,8  

1 2 0,59 1 0,1 2 0,2  

Πίνακας 1 .5: Αποτελέσματα MR 200ml 
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   Μετρήσεις MR 50ml    

1,2 1,6 0,2 2,1 1 0,1 0,5 0 

1,2 0,9 1,3 0,15 0,1 0,1 0,7 1,2 

0,6 0,1 1,4 0,05 0,66 0,8 0,4 1 

0,1 0,84 0,5 0,3 0,94 0,2 0,1 0,4 

0,3 1,09 0 0,4 1,2 0,2 0,3 0,7 

0,59 0,74 0,51 1,2 0,3 0,2 0,2 0,88 

0,71 1,29 0,01 0,9 0,9 0,5 0,82 1,88 

0,2 0,2 1 0,6 0,4 0,7 0,08 2,3 

1,24 1,7 0,6 0,3 0,1 0,5 0,8 1,4 

0,64 1,4 2 0,4 0,4 1,3 0,3  

Πίνακας 1 .6: Αποτελέσματα ΜR 50ml 

Στον πίνακα 1.7 υπάρχουν τα αποτελέσματα του μέσου κινούμενου εύρους και της τυπικής 

απόκλισης. Σύμφωνα με τον πίνακα 1.4 για μέγεθος δείγματος n=2 το d2 ισούται με 1,128. 

 200ml 50ml 

�̂� 1,05 0,634 

𝑀𝑅 1,193 0,715 

𝑥 199,59 49,26 

Πίνακας 1.7: Αποτελέσματα τυπικής απόκλισης, μέσου κινούμενου εύρους και 

μέσης τιμής.  

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του πίνακα 1.7 η μηχανή που εμφιαλώνει τα φιαλίδια των 

50ml έχει μικρότερη διασπορά. Συγκεκριμένα, �̂�200𝑚𝑙= 1,058 και �̂�50𝑚𝑙=0,6346 
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1.5 Υπολογισμός δεικτών δυνατότητας 

Ως βοήθημα για κάθε παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται οι δείκτες δυνατότητας 

παραγωγικής διαδικασίας (Process capability ratios). Είναι απλοί δείκτες που συνδέουν τα 

φυσικά όρια ανοχών με τις προδιαγραφές. Οι ευρέως διαδεδομένοι δείκτες δυνατότητας είναι 

οι εξής: 

𝑐𝑝= 
𝑈−𝐿

6𝜎
 

𝑐𝑝𝑙= 
𝜇−𝐿

3𝜎
 

𝑐𝑝𝑢=
𝑈−𝜇

3𝜎
 

𝑐𝑝𝑘=min {𝐶𝑝𝑙, 𝐶𝑝𝑢} 

Όπου, U: άνω όριο προδιαγραφών 

            L: κάτω όριο προδιαγραφών 

            σ: εκτιμήτρια της τυπικής απόκλισης 

            μ: μέση τιμή  

Ο υπολογισμός των δεικτών έγινε για κάθε γραμμή παραγωγής ξεχωριστά και τα αποτελέσματα 

βρίσκονται στον πίνακα 1.8: 

Μηχανές μ σ U L Cp Cpl Cpu Cpk 

200ml 199,59 1,05 209 191 3,17 2,7 2,96 2,7 

50ml 49,26 0,63 54,5 45,5 2,36 1,97 2,75 1,97 

Πίνακας 1 .8:Αποτελέσματα των δεικτών δυνατοτήτων για τις 2 μηχανές  

Ο δείκτης Cp μπορεί να πάρει τιμές μικρότερες ή μεγαλύτερες της μονάδας. Αν η τιμή του δείκτη 

είναι μικρότερη της μονάδας σημαίνει ότι στην παραγωγική διαδικασία θα παράγεται ένα 

σημαντικό ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων, αφού το εύρος των φυσικών ανοχών θα είναι 

μεγαλύτερο από το εύρος των τεχνικών προδιαγραφών. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο μεγάλη 

είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο μεγάλο θα είναι και το ποσοστό των προϊόντων που παράγονται 

εντός των ορίων προδιαγραφών. 

Σε περιπτώσεις που το προς μελέτη χαρακτηριστικό ακολουθεί την κανονική κατανομή, στον 

πίνακα 1.9 περιέχεται η αντιστοιχία του δείκτη δυνατότητας παραγωγικής Cp και του ποσοστού 

ελαττωματικών προϊόντων ανά ένα εκατομμύριο (ppm: parts per million). 
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Cp Ελαττωματικά(ppm) 

0,25 453.255 

0,55 133.614 

0,75 24.440 

1 2.700 

1,5 7 

2 0,0018 

Πίνακας 1 .9: Αντιστοιχία δείκτη Cp σε ελαττωματικά ανά εκατομμύριο αν το 

χαρακτηριστικό ακολουθεί κανονική κατανομή  

 

1.6 Ανάλυση δυνατοτήτων στο Minitab 

Τα στατιστικά πακέτα, όπως το Minitab προσφέρουν τη δυνατότητα επίλυσης σύνθετων 

στατιστικών προβλημάτων σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία ελέγχου και 

παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών. Η ανάλυση δυνατοτήτων είναι μία σημαντική 

διαδικασία που απαιτεί τον υπολογισμό αρκετών δεικτών οι οποίοι πολλές φορές χρειάζονται 

αρκετό χρόνο για τον υπολογισμό τους. Στην ενότητα 1.4 πραγματοποιήθηκε αναλυτικά η 

ανάλυση δυνατοτήτων σχετικά με τον όγκο των φιαλιδίων των 200ml και 50ml. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα υλοποιηθεί η ανάλυση δυνατοτήτων στο Minitab και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται σε διαγράμματα. 

Στα διαγράμματα 1.5 και 1.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης δυνατοτήτων για 

την παραγωγή των 200 και 50ml αντίστοιχα. Τα ιστογράμματα αναφέρονται στην κανονικότητα 

της κατανομής. 
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Διάγραμμα 1.5: Αποτελέσματα ανάλυσης δυνατοτήτων στο Minitab για την 

παραγωγή των 200ml 
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Διάγραμμα 1.6: Αποτελέσματα ανάλυσης δυνατοτήτων στο Minitabγια την 

παραγωγή των 50ml 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι εκτιμήτριες των μέσων τιμών και των τυπικών 

αποκλίσεων είναι σχεδόν ίσες με αυτές του πίνακα 1.8. Επίσης, με πολύ μικρές διαφορές, οι 

δείκτες δυνατότητες ταυτίζονται αριθμητικά με τα αποτελέσματα της ενότητας 1.5. Τέλος, όσον 

αφορά τα ιστογράμματα και συγκρίνοντας το πλήθος των τιμών κάθε κλάσης, παρατηρείται και 

μάλιστα είναι ξεκάθαρο και στα δύο ιστογράμματα, ότι το πλήθος των τιμών κάθε κλάσης των 

οποίων το εύρος είναι κοντά στην εκτιμήτρια της μέσης τιμής του πληθυσμού, περιέχουν 

μεγαλύτερο πλήθος τιμών σε σύγκριση με τις κλάσεις που βρίσκονται στις άκρες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, αλλά και από τη γενικότερη εικόνα των ιστογραμμάτων να συμπεράνουμε ότι τα 

δεδομένα ακολουθούν κανονική κατανομή.  
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1.7 Διαγράμματα ελέγχου ποιότητας 

Τα διαγράμματα ελέγχου είναι πολύ σημαντικά για τις εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας. Αποτελούν μια αναπαράσταση της πορείας της παραγωγικής διαδικασίας και με τη 

βοήθειά τους εντοπίζονται συστηματικές αιτίες στην παραγωγική διαδικασία. Τα διαγράμματα 

ελέγχου έχουν τρεις βασικές τιμές, την κεντρική γραμμή που είναι η επιθυμητή τιμή για το 

παραγόμενο προϊόν και τα δύο όρια ελέγχου, άνω και κάτω, τα οποία υπολογίζονται με βάση 

την τυπική απόκλιση και το επίπεδο εμπιστοσύνης.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία τα δείγματα είναι μεγέθους n=1 οπότε θα σχεδιαστούν και 

θα μελετηθούν διαγράμματα ελέγχου μεμονωμένων μετρήσεων και διαγράμματα κινούμενου 

εύρους. 

Στα διαγράμματα μεμονωμένων μετρήσεων ή διαγράμματα x οι τιμές αυτές υπολογίζονται από 

τους τύπους: 

ΑΟΕ = 𝜇0+ κ�̂� 

ΚΓ = 𝜇0 

ΚΟΕ=𝜇0- κ�̂� 

 

 

Όπου 𝜇0=𝑥, η εκτιμήτρια της μέσης τιμής για κάθε μηχανή 

�̂�, η εκτιμήτρια της τυπικής απόκλισης της διαδικασίας σε κατάσταση στατιστικού ελέγχου 

Το διάγραμμα x συνοδεύεται από διάγραμμα κινούμενου εύρους (MR chart) με όρια ελέγχου 

τριών τυπικών αποκλίσεων. Τα όρια του διαγράμματος και η κεντρική γραμμή δίνονται από τους 

τύπους: 

ΑΟΕ = 𝐷4𝑀𝑅 

ΚΓ = 𝑀𝑅 

ΚΟΕ = 𝐷3𝑀𝑅 

 

Όπου, 𝑀𝑅, μέσο κινούμενο εύρος 

             𝐷4, από πίνακα 1.4 για n=2 είναι ,0367 

            𝐷3, από πίνακα 1.4 για n=2 είναι 0 

Το μέγεθος του κάθε δείγματος είναι σταθερό (n=1) οπότε τα όρια του διαγράμματος έχουν 

καθορισμένη τιμή. Σε κάθε διάγραμμα τοποθετούνται οι τιμές από το χαρακτηριστικό που 

εξετάζεται και συγκεκριμένα η ποσότητα του ούζου στα μπουκαλάκια.  
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Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο MINITAB ώστε να κατασκευαστούν το διάγραμμα 

ελέγχου μεμονωμένων μετρήσεων και το διάγραμμα κινούμενου εύρους για τις δύο μηχανές 

(200ml και 50ml) και για τις μετρήσεις που υπάρχουν στους πίνακες 1.2, 1.3, 1.5, 1.6. 

 

 
Διάγραμμα 1 .7: Διαγράμματα μεμονωμένων μετρήσεων και κινούμενου εύρους 

200ml 
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Διάγραμμα 1 .8:Διαγράμματα μεμονωμένων μετρήσεων και κινούμενου εύρους 

50ml 

Από τα διαγράμματα 1.7 και 1.8 παρατηρείται στο άνω διάγραμμα ελέγχου (200ml) ότι η 71η 

μέτρηση είναι εκτός ορίων. Προσεκτικότερη εξέταση του διαγράμματος MR αποκαλύπτει τρεις 

υψηλές τιμές κινούμενου εύρους (Μ72,Μ73,Μ74) η μία εκ των οποίων είναι εκτός ορίων (Μ73). 

Αυτές οι μετρήσεις συνδυάζονται με μεγάλη μεταβολή των μετρήσεων, η οποία όμως φαίνεται 

να αφορά μια μεμονωμένη μέτρηση και να μην έχει οδηγήσει σε παραμένουσα μεταβολή της 

μέσης τιμής. 

Όσον αφορά το διάγραμμα 1.8 παρατηρείται στο άνω διάγραμμα μία μέτρηση, η 31ο, να είναι 

εκτός του άνου ορίου ελέγχου. Επιπλέον, πολλές τιμές και συγκεκριμένα από την 46ο έως 60ο 

είναι κάτω από τη μέση τιμή που σημαίνει πιθανή μείωση της μέση τιμής της μηχανής.  
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1.8 Ειδικά διαγράμματα ελέγχου 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των δεδομένων με χρήση του 

αθροιστικού διαγράμματος και του διαγράμματος εκθετικής εξομάλυνσης. Τα διαγράμματα 

ελέγχου του κεφαλαίου 1.7 χρησιμοποιούν μόνο τις πληροφορίες που περιέχονται στο τελευταίο 

σημείο με αποτέλεσμα να αγνοούν τα προηγούμενα δείγματα σε αντίθεση με τα δύο 

διαγράμματα που θα αναλυθούν τα οποία εκμεταλλεύονται το σύνολο των πληροφοριών. Τέλος, 

το αθροιστικό διάγραμμα και το διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλα 

για μέγεθος δείγματος n=1 και μπορούν να εντοπίσουν μικρές μεταβολές στην παραγωγική 

διαδικασία. 

 

1.8.1 Αθροιστικό διάγραμμα 

Το αθροιστικό διάγραμμα ελέγχου (cumulative-sum control chart) υπολογίζει και χρησιμοποιεί 

το άθροισμα των αποκλίσεων των κατάλληλων στατιστικών εκτιμητριών διαδοχικών δειγμάτων 

από την αντίστοιχη ονομαστική τιμή. Στο αθροιστικό διάγραμμα είναι απαραίτητος ο 

υπολογισμός δύο σωρευτικών αθροισμάτων για κάθε τιμή ελέγχου. Οι θετικές αποκλίσεις από 

τον στόχο συναθροίζονται με το άνω σωρευτικό άθροισμα 𝐶𝑖
+ (one sided upper cusum), ενώ οι 

αρνητικές αποκλίσεις από τον στόχο συναθροίζονται με το κάτω σωρευτικό άθροισμα 𝐶𝑖
−(one 

sided lower cusum), σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

 

𝐶𝑖
+ = max[0, 𝑋𝑖 − (𝜇0 + 𝐾) +𝐶𝑖−1

+ ] 

𝐶𝑖
− = max[0, (𝜇0 − 𝐾) − 𝑋𝑖 +𝐶𝑖−1

− ] 

 

με 1≤ 𝑖 ≤ 𝑚 και αρχικές τιμές 𝐶0
+ = 𝐶0

− = 0. 

Τα αθροίσματα 𝐶𝑖
+, 𝐶𝑖

− υπολογίζονται από τις διαφορές των τιμών 𝑋𝑖  από την μέση τιμή 𝜇0, 

εφόσον αυτές είναι μεγαλύτερες από την τιμή αναφοράς Κ≥0 (allowance value). Κάθε φορά που 

οι διαφορές γίνονται αρνητικές, το άθροισμα μηδενίζεται για να ξαναρχίσει να αυξάνεται όταν 

οι διαφορές γίνουν ξανά μεγαλύτερες του μηδενός. Στο Tabular Cusum διάγραμμα τα 

αθροίσματα σχεδιάζονται ως διαφορετικές στήλες πάνω και κάτω από τη μέση τιμή. Το όριο 

ελέγχου που σχεδιάζεται στο διάγραμμα είναι το διάστημα απόφασης Η (decision interval). Τα 

ανώτερα και κατώτερα διαστήματα απόφασης σχεδιάζονται με δύο παράλληλες γραμμές 

εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής. Η τιμή του διαστήματος απόφασης υποδεικνύει τα ανώτερα 

επιτρεπτά όρια των αθροισμάτων και επιλέγεται να είναι 𝐻 = 5𝜎. Θέτουμε 𝐻 = ℎ𝜎, 𝐾 = 𝑘𝜎 = 

(𝛿⁄2)𝜎, 𝛿 = |𝜇1 − 𝜇2 |⁄𝜎, όπου 𝑘 είναι το μέγεθος της μετατόπισης που θέλουμε να ανιχνευτεί, 

𝜇0 η τιμή στόχος (μέση τιμή), 𝜇1 η εκτός ελέγχου τιμή του μέσου (η ανώτατη επιτρεπτή τιμή των 

δειγμάτων ελέγχου). Η επιλογή της παραμέτρου 𝑘 εξαρτάται από το μέγεθος της μετατόπισης 

που θέλουμε να ανιχνευτεί. Στα διαγράμματα 1.7 και 1.8 έχει επιλεγεί το h=4 και k=0,5. 
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Διάγραμμα 1 .9:Αθροιστικό διάγραμμα των μετρήσεων  περιεχόμενης ποσότητας  

200ml 

 
Διάγραμμα 1 .10:Αθροιστικό διάγραμμα των μετρήσεων περιεχόμενης ποσότητας 

50ml 
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Από το διάγραμμα 1.9 παρατηρούμαι ότι η μέση τιμή για τη χωρητικότητα της παραγωγής των 

200ml παρουσιάζει αρκετές αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα από το 13ο δείγμα εμφανίζει μείωση η 

μέση τιμή η οποία είναι εντός ορίων. Η χρονική στιγμή, που αυτή η αιτία προκάλεσε τη μείωση 

και άρχισε να επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση, από το 65ο δείγμα με αποτέλεσμα να 

οδηγούμαστε σε τρεις συνεχόμενες μετρήσεις εκτός του άνω ορίου. 

Όσον αφορά το διάγραμμα 1.10 η παραγωγική διαδικασία του 50ml εμφανίζει συνεχόμενη 

αύξηση από το 17ο δείγμα με αποτέλεσμα 22 συνεχόμενες μετρήσεις να είναι εκτός του άνω 

ορίου. Στην συνέχεια, εμφανίζεται ραγδαία μείωση και από το 49ο δείγμα μέχρι τέλους οι 

μετρήσεις είναι εκτός του κάτω ορίου. Άρα για την παραγωγή των 50ml υπήρξε μια συστηματική 

αιτία που προκάλεσε απότομη αύξηση στη μέση τιμή, η οποία διορθώθηκε και εμφανίστηκε νέα 

η οποία προκαλεί μείωση. 

1.8.2 Διάγραμμα με εκθετική εξομάλυνση 

Η χρήση του διαγράμματος με εκθετική εξομάλυνση συνιστάται κυρίως στην περίπτωση που 

θέλουμε να εντοπίσουμε μικρές μεταβολές στο μέσο μιας διεργασίας και χρησιμοποιείται επίσης 

για μεμονωμένες παρατηρήσεις. Ο εκθετικά σταθμισμένος κινητός μέσος (exponentially 

weighted moving average, EWMA) ορίζεται από τη σχέση: 

𝑧𝑖 = 𝜆 ∙ 𝑥𝑖 + (1 − 𝜆) ∙ 𝑧𝑖−1 

 

όπου 𝑥𝑖, οι παρατηρήσεις 

      λ∈ (0,1],συντελεστής βαρύτητας 

      𝑧0, η μέση τιμή 

Η κατασκευή του διαγράμματος EWMA απαιτεί τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της 𝑧𝑖. 

Στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με διασπορά 𝜎2 

τότε η διασπορά του 𝑧𝑖  είναι: 

𝜎𝑧𝑖
2 = 𝜎2[𝜆 (2 − 𝜆)⁄ ](1 − (1 − 𝜆)2𝑖) 

Η κεντρική γραμμή και τα όρια ελέγχου του διαγράμματος EWMA είναι: 

UCL= 𝜇0 + 𝐿 ∙ √[
𝜆

2−𝜆
](1 − (1 − 𝜆)2𝑖 

CL= 𝜇0 

LCL= 𝜇0 − 𝐿 ∙ √[
𝜆

2−𝜆
](1 − (1 − 𝜆)2𝑖 

Όπου L, το εύρος των ορίων 
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Παρατηρείται ότι (1 − (1 − 𝜆)2𝑖
𝜄↑
→1. Αυτό σημαίνει ότι από ένα σημείο και πέρα, τα όρια 

ελέγχου εξομαλύνονται με αποτέλεσμα το άνω και κάτω όριο να αποκτούν σταθερή τιμή και στο 

διάγραμμα απεικονίζονται ως ευθείες γραμμές. Για την κατασκευή ενός τέτοιου διαγράμματος 

απαιτείται ο προσδιορισμός των τιμών των παραμέτρων λ και L. Όσον αφορά την επιλογή του λ 

συνιστάται χρήση μικρών τιμών για την ανίχνευση μικρών αλλαγών στη διαδικασία, 0,05≤ 𝜆 ≤

0,25και για την παράμετρο L συνήθως χρησιμοποιείται η τιμή 3. Για τα διαγράμματα 1.11 και 

1.12 χρησιμοποιήθηκε λ=0,2 και L=3. 

 
Διάγραμμα 1 .11:Διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης μεμονωμένων μετρήσεων των 

200ml 
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Διάγραμμα 1 .12:Διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης μεμονωμένων μετρήσεων των 

50ml 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 1.11  η μέση τιμή της παραγωγής των 200ml εμφανίζει αύξηση 

στο 69ο δείγμα. Η μεταβολή βέβαια της μέση τιμής συντελέστηκε νωρίτερα. Αν και δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί με βεβαιότητα η στιγμή της μεταβολής, από το διάγραμμα 1.11, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι η μέση τιμή αυξήθηκε από το 49ο δείγμα. Επίσης, παρατηρείται ότι από το 10ο 

δείγμα έχουμε μείωση της μέσης τιμής χωρίς να ξεπερνάει το κάτω όριο ελέγχου. 

Για την παραγωγή των 50ml, από το διάγραμμα 1.12 φαίνεται ότι η μέση τιμή παρουσιάζει 

αύξηση, παραπάνω από την επιτρεπτή μεταξύ των δειγμάτων 32 με 37. Στην συνέχεια, μετά το 

37ο δείγμα σημειώνεται συνεχής μείωση μέχρι το 52ο το οποίο είναι εκτός ορίων. Μέχρι το 60ο 

δείγμα μόλις τρείς μετρήσεις είναι οριακά εντός του ορίου και στο 61ο σημειώνεται απότομη 

αύξηση η οποία όμως απέχει αρκετά από την μέση τιμή. Αυτό οφείλεται σε μείωση της μέσης 

τιμής ύστερα από πιθανή βλάβη της μηχανής ή την επίδραση συστηματικής αιτίας.  
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1.9 Υπολογισμός ποσοστού ελαττωματικών και εύρεση αρχικής 

ρύθμισης 

 Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου 1 οι προδιαγραφές των τελικών προϊόντων 

ορίζονται από τη νομοθεσία και για την ακρίβεια, όσον αφορά τα μπουκάλια των 200ml 

ελαττωματικά θεωρούνται εκείνα που έχουν μέχρι 191ml και παραπάνω από 209ml. Για τα 

μπουκάλια των 50ml ελαττωματικά θεωρούνται εκείνα που έχουν μέχρι 45,5ml και παραπάνω 

από 54,5ml. 

Δεδομένου ότι αποδείχθηκε στην ενότητα 1.2 ότι ο όγκος των δοχείων ακολουθεί κανονική 

κατανομή, τότε το ποσοστό των ελαττωματικών για την παραγωγή των 200ml θα ισούται με την 

πιθανότητα εμφάνισης δοχείων με όγκο έως 191ml ενώ για την παραγωγή των 50ml δοχεία έως 

45,5ml. Τα άνω όρια δεν λαμβάνονται υπόψιν διότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε 

υπερχείλιση του ούζου.  

Οι παραπάνω πιθανότητες υπολογίστηκαν με χρήση της αθροιστικής της κανονικής κατανομής 

στο υπολογιστικό πακέτο EXCEL,δηλαδή: 

𝑝200𝑚𝑙 = 𝑃(𝑋<191) 

𝑝50𝑚𝑙 = 𝑃(𝑋<45,5) 

Όπου, p, το ποσοστό ελαττωματικών της εκάστοτε μηχανής 

      Χ, τυχαία μεταβλητή, ο όγκος μίας φιάλης 

 

Αρχικά, έγινε υπολογισμός των ποσοστών ελαττωματικών που παράγουν οι μηχανές με τις 

ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί ήδη από την εταιρεία, που ισούνται με τις εκτιμήτριες των μέσων 

τιμών τους. Τα αποτελέσματα για κάθε παραγωγή ξεχωριστά φαίνονται στον πίνακα 1.10. 

 

Μηχανές 𝑥𝑖 𝜎𝑖 𝑝𝜄 

200ml 199,59 1,05 1,11E-15 

50ml 49,26 0,63 1,17E-08 

Πίνακας 1 .10:Αποτελέσματα υπολογισμού ποσοστού ελαττωματικών για κάθε 

μηχανή  

Στον πίνακα 1.10 παρατηρείται ότι τα ποσοστά ελαττωματικών των δύο μηχανών είναι αρκετά 

μικρά, αποτέλεσμα της επιλογής της εταιρείας η ρύθμιση της μηχανής να είναι σε υψηλά 

επίπεδα. Η επιλογή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλού ποσοστού υπέρβαρων 

προϊόντων, δηλαδή να σπαταλάται μεγαλύτερη ποσότητα ούζου για εμφιάλωση μιας παρτίδας. 

Με στόχο την εξοικονόμηση του ούζου πραγματοποιήθηκε μελέτη ώστε να βρεθεί η ρύθμιση 

που πρέπει να επιλεχθεί, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένες τιμές ποσοστού ελαττωματικών. 
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Επιπλέον, υπολογίστηκε η εξοικονόμηση προϊόντων που επιτυγχάνεται για την εκάστοτε 

ρύθμιση, σε σχέση με την υπάρχουσα ρύθμιση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 

1.11 και 1.12 και αναπαρίσταται γραφικά η καμπύλη του ποσοστού των ελαττωματικών στα 

διαγράμματα 1.13 και 1.14.  

Παραγωγή 200ml 

𝑥𝑖 𝑝𝑖  

Εξοικονόμηση 
ανά μπουκάλι 

191 0,5 8,59 

192 0,170451908 7,59 

193 0,028405514 6,59 

194 0,002137367 5,59 

195 6,96173E-05 4,59 

196 9,58871E-07 3,59 

197 5,50829E-09 2,59 

198 1,30839E-11 1,59 

199 1,27777E-14 0,59 

Πίνακας 1 .11:Αποτελέσματα υπολογισμού ρύθμισης για την παραγωγή 200 ml 

 

 

 

Διάγραμμα 1 .13:Απεικόνιση αποτελεσμάτων υπολογισμού ρύθμισης παραγωγής 

200ml 
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Παραγωγή 50ml 

𝑥𝑖 𝑝𝑖  

Εξοικονόμηση 
ανά μπουκάλι 

45,5 0,5 3,76 

46 0,213699 3,26 

46,5 0,056222 2,76 

47 0,008634 2,26 

47,5 0,00075 1,76 

48 3,62E-05 1,26 

48,5 9,59E-07 0,76 

49 1,38E-08 0,26 

Πίνακας 1 .12:Αποτελέσματα υπολογισμού ρύθμισης για την παραγωγή 50ml 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1 .14:Απεικόνιση αποτελεσμάτων υπολογισμού ρύθμισης παραγωγής 

50ml 

Για κάθε ρύθμιση που θα επιλέγει ο υπεύθυνος παραγωγής έχει διαφορετικό κόστος για την  

επιχείρηση. Όσο αυξάνεται η μέση τιμή τόσο μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης ελαττωματικών 

προϊόντων που με τη σειρά του οδηγεί σε αποφυγή προστίμων και αξιοπιστίας της εταιρείας. 

Αυτό βέβαια σε βάρος της οικονομίας διότι αυξάνεται το κόστος παραγωγής και αντίστροφα. Η 

βέλτιστη επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης μπορεί να βρεθεί μέσω βελτιστοποίησης, 
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χρησιμοποιώντας στοιχεία κόστους με στόχο την οικονομικά επωφελέστερη για την επιχείρηση 

ρύθμιση διατηρώντας παράλληλα τη φήμη και αξιοπιστία της.  
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Κεφάλαιο 2:Ανάλυση αλκοολικού βαθμού τελικών προϊόντων 

200ml και 50ml. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του αλκοολικού βαθμού στα φιαλίδια των 200 

και 50ml με στόχο την παρακολούθηση και τυχόν διόρθωση του μίγματος. 

Οι προδιαγραφές σχετικά με τον αλκοολικό βαθμό ορίζονται μέσω του ΦΕΚ με αριθμό 

30/077/2131, άρθρο 7, παράγραφο 7. Επιτρέπεται στην ένδειξη του αλκοολικού τίτλου ανοχή ως 

προς την αναλυτικώς προσδιοριζόμενη τιμή, ±0,3% vol.  

Ο αλκοολικός βαθμός υπολογίζεται άμεσα στο χημείο του εργοστασίου. Λαμβάνεται μικρή 

ποσότητα ούζου, με σύριγγα, η οποία διοχετεύεται σε ηλεκτρονικό μηχάνημα και καταγράφεται 

η ένδειξη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν χρειάζεται συνεχής έλεγχος για τον αλκοολικό βαθμό. 

Αρκεί μία λήψη δείγματος στην αρχή της διαδικασίας εμφιάλωσης. Αν βέβαια, ο αλκοολικός 

βαθμός είναι εκτός ορίων σταματάει η παραγωγή, αδειάζουν τα φιαλίδια που έχουν ήδη γεμίσει 

και διορθώνεται το μίγμα. Στην συνέχεια, ξαναλαμβάνονται δείγματα προς ανάλυση. Οι 

μετρήσεις θεωρούνται αξιόπιστες καθώς γίνονται συνεχείς έλεγχοι στα μετρητικά όργανα.  

2.1 Μετρήσεις και τρόπος δειγματοληψίας 

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται κατά την διάρκεια εμφιάλωσης και συγκεκριμένα στην αρχή 

της διαδικασίας. Λαμβάνονται δύο φιαλίδια των 200 και δύο των 50 ml από τα οποία γίνεται η 

μέτρηση του αλκοολικού βαθμού (χρησιμοποιείται το ένα από τα δύο φιαλίδια). 

Στους πίνακες 2.1 και 2.2 αναγράφονται οι μετρήσεις του αλκοολικού βαθμού των 200 και 50ml 

αντίστοιχα εκφρασμένες σε vol.  

   Μετρήσεις    

39,84 39,99 39,83 40,1 39,95 40,12 39,97 39,95 

39,89 39,99 39,86 40,03 39,82 39,93 39,82 39 

39,99 40,08 39,98 40,06 40,01 40,05 39,98 39,65 

39,93 39,84 40,01 40,1 39,82 39,9 39,9  

39,87 39,95 40,07 40,03 39,89 40,05 39,79  

39,82 39,98 39,95 40,1 40,02 40,05 39,96  

39,97 40,04 40,06 40 39,95 39,84 39,9  

39,89 40 39,94 40,11 39,99 39,88 39,97  

39,89 40,11 40,04 40,04 39,69 40,05 39,74  

39,82 39,86 39,91 39,89 39,89 39,84 39,5  

Πίνακας 2.1: Μετρήσεις αλκοολικού βαθμού 200ml (vol) 
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      Μετρήσεις       

40,12 39,92 40,07 39,91 39,8 40 40,05 40,09 

40,11 39,94 40,14 40,09 39,98 39,92 39,54 40,12 

40,15 39,76 39,95 40,12 39,49 39,63 39,99 39,62 

39,68 39,89 40,08 40,15 39,63 40,04 39,67 40,13 

40,11 39,51 40,16 40,02 40,03 39,66 40,17 40,01 

40,007 40,07 38,83 40,02 39,92 40,08 40,08 40,04 

39,86 40,11 39,58 39,56 39,93 39,44 40,12 40,03 

40,09 40,14 40,7 39,49 39,95 39,49 40,05 40,72 

40,7 40,13 39,71 39,56 39,88 40,02 40,14 40,02 

39,94 40,11 39,7 39,93 40 40,05 40,03 40,07 

Πίνακας 2 .2: Μετρήσεις αλκοολικού βαθμού 50ml (vol) 

Οι μετρήσεις που αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες είναι οι μετρήσεις που λαμβάνονται 

καθημερινά. Το κάθε δείγμα περιλαμβάνει μία μέτρηση ανεξάρτητα από την ποσότητα που 

εμφιαλώνεται καθημερινά. 

2.2 Προσαρμογή δεδομένων στην κανονική κατανομή 

Αρχικά, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στατιστική μελέτη και ανάλυση των παραπάνω 

δεδομένων, είναι αναγκαία η εξέταση της προσαρμογής των δεδομένων στην κανονική 

κατανομή. 

Συγκεκριμένα, θα γίνει έλεγχος προσαρμογής των μετρήσεων στην κανονική κατανομή με χρήση 

του στατιστικού πακέτου MINITAB τόσο στις μετρήσεις της μηχανής των 200 όσο και στης 50ml. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο παραγωγές είναι αλκοολικού βαθμού 40 vol οπότε ο στατιστικός 

έλεγχος θα γίνει στο σύνολο των μετρήσεων για τις δύο μηχανές. 

Στα διαγράμματα 2.1 και 2.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου προσαρμογής στην 

κανονική κατανομή με χρήση του στατιστικού εργαλείου Normality Test και του ιστογράμματος 

αντίστοιχα για τις δύο παραγωγικές διαδικασίες. 
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Διάγραμμα 2.1:Αποτέλεσμα ελέγχου προσαρμογής στην κανονική κατανομή για τις 

δύο παραγωγές  

 

Διάγραμμα 2.2:Ιστόγραμμα των μετρήσεων για τ ις δύο μηχανές  
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Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα 2.1 και 2.2 οι μετρήσεις του αλκοολικού βαθμού δεν 
προσαρμόζονται στην κανονική κατανομή. Αυτό γιατί η τιμή p-value είναι πάρα πολύ μικρή 
(<0,005) και από το ιστόγραμμα οι μετρήσεις δεν είναι κατανεμημένες γύρω από τη μέση τιμή. 
Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των μετρήσεων ώστε να εξακριβωθεί η κατανομή 
που ακολουθούν. Αυτό έγινε με το εργαλείο Distribution Identification του λογισμικού πακέτου 
Minitab και ελέγχθηκαν αρκετές κατανομές και μετασχηματισμοί. Τα αποτελέσματα φαίνονται 
στον πίνακα 2.3  

 

 

Distribution AD P LRT P 

Normal 5,997 <0,005  

Box-CoxTransformation 5,734 <0,005  

Lognormal 6,069 <0,005  

3-Parameter Lognormal 5,960 * 0,370 

Exponential 69,497 <0,003  

2-Parameter Exponential 47,623 <0,010 0,000 

Weibull 9,988 <0,010  

3-Parameter Weibull 7,037 <0,005 0,000 

SmallestExtremeValue 10,164 <0,010  

LargestExtremeValue 14,806 <0,010  

Gamma 6,008 <0,005  

3-Parameter Gamma 6,545 * 1,000 

Logistic 3,123 <0,005  

Loglogistic 3,162 <0,005  

3-Parameter Loglogistic 3,123 * 0,479 

Johnson Transformation 0,515 0,188  

Πίνακας 2.3:Αποτελέσματα τεστ με το εργαλείο Distribution Identification 

Στον πίνακα 2.3 αναγράφεται ο δείκτης Anderson-Darling (AD) ο οποίος δείχνει την ανταπόκριση 

των μετρήσεων προς την ελεγχόμενη κατανομή. Όσο πιο μικρός είναι, τόσο καλύτερα είναι τα 

αποτελέσματα. Επιπλέον, αναγράφεται και η τιμή P-value (P). 

Σύμφωνα, από τον πίνακα 2.3 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετατροπή των μετρήσεων με την 

μέθοδο Johnson Transformation. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι μετρήσεις μετασχηματίζονται 

σε νέες μέσα από εξίσωση μετατροπής. Για τις νέες τιμές που προκύπτουν θα πραγματοποιηθεί 

εκ νέου έλεγχος προσαρμογής στην κανονική κατανομή. Στο διάγραμμα 2.3 παρουσιάζεται ο 

μετασχηματισμός Johnson και στα διαγράμματα 2.4 και 2.5 η προσαρμογή στην κανονική 

κατανομή.  
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Διάγραμμα 2.3:Μετασχηματισμός Johnson 

 

 



36 
 

 

Διάγραμμα 2 .4:Αποτέλεσμα ελέγχου προσαρμογής στην κανονική κατανομή για τις 

δύο παραγωγές  

 
Διάγραμμα 2.5:Ιστόγραμμα των μετρήσεων για τ ις δύο μηχανές  
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Οι νέες μετρήσεις που προκύπτουν, ύστερα από τον μετασχηματισμό, ακολουθούν την κανονική 

κατανομή και αυτό φαίνεται από τα διαγράμματα 2.4 και 2.5 καθώς η τιμή p-value είναι 

αριθμητικά μεγάλη.  

2.3 Ανάλυση Δυνατοτήτων 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάλυση δυνατοτήτων του αλκοολικού βαθμού είναι 

ίδια με εκείνη της ενότητας 1.6. Μετά το μετασχηματισμό Johnson ο αλκοολικός βαθμός 

ακολουθεί κανονική κατανομή συνεπώς είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της 

κατανομή και συγκεκριμένα θα εκτιμηθεί η μέση τιμή και η μεταβλητότητα για τις 

μετασχηματισμένες μετρήσεις.  

Η μέση τιμή του αλκοολικού βαθμού του μίγματος, δηλαδή του ούζου, δεν ρυθμίζεται από τον 

μηχανικό παραγωγής. Η σύστασή του συνήθως επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως 

για παράδειγμα η θερμοκρασία.  

Για την προσέγγιση της εκτιμήτριας της τυπικής απόκλισης θα επιτευχθεί με τη χρήση του 

κινούμενου εύρους δύο διαδοχικών μετρήσεων όπως αναλύθηκε στην ενότητα 1.4.  

Στον πίνακα 2.4 υπάρχουν τα αποτελέσματα του μέσου κινούμενου εύρους, της μέσης τιμής και 

της τυπικής απόκλισης.  

Αλκοολικός Βαθμός 

 

  

 

  

 

0,79106 0,892316 0,012555 

Πίνακας 2 .4:Αποτελέσματα τυπικής απόκλισης, μέσου κινούμενου εύρους και 

μέσης τιμής .  

2.4 Υπολογισμός δεικτών δυνατότητας 

Ο υπολογισμός των δεικτών έγινε στο EXCEL, τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 2.6 και η 

διαδικασία είναι ίδια με αυτή της ενότητας 1.5. Έπρεπε να γίνει μετασχηματισμός των ορίων 

προδιαγραφών σύμφωνα με την εξίσωση που προέκυψε από το λογισμικό Minitab κατά την 

διαδικασία Johnson Transformation. Η εξίσωση είναι η εξής: 

0,777325 + 0,921181 ∙ 𝐴𝑆𝐼𝑁𝐻 (
𝑥 − 40.0767

0.0996009
) 

όπου ASINH, αποδίδει το τόξο του υπερβολικού ημιτόνου ενός αριθμού 

x, η τιμή που θέλουμε να μετασχηματίσουμε 

 

 

�̂� 𝑀𝑅 𝑥 
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Στον πίνακα 2.5 φαίνονται οι αρχικές και μετασχηματισμένες προδιαγραφές. 
 

Προδιαγραφές  
Low Central line Upper 

αρχικές 39,7 40 40,3 

μετασχηματιμός -1,102 0,124 2,202 

Πίνακας 2 .5:Μετασχηματισμός Προδιαγραφών  

 
 

μ σ U L Cp Cpl Cpu Cpk 

αλκοολικός 
βαθμός 

0,124 0,791 2,202 -1,102 0,696 0,516 0,875 0,516 

Πίνακας 2 .6:Αποτελέσματα των δεικτών δυνατοτήτων για τον αλκοολικό βαθμό  

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 2.6 παρατηρούμαι ότι ο δείκτης Cp είναι μικρότερος της 

μονάδας που σημαίνει ότι ο αλκοολικός βαθμός παρουσιάζει πρόβλημα οπότε θα εμφιαλώνεται 

ένα μεγάλο ποσοστό φιαλιδίων με αλκοολικό βαθμό εκτός προδιαγραφών. Σύμφωνα με τον 

πίνακα 1.9 εμφιαλώνονται περίπου 17.000 φιαλίδια ανά ένα εκατομμύριο στα οποία ο 

αλκοολικός βαθμός είναι εκτός προδιαγραφών. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγική διαδικασία 

σταματάει για να διορθωθεί ο αλκοολικός βαθμός του μίγματος (ούζο). Τα φιαλίδια που έχουν 

εμφιαλωθεί, αυτό το χρονικό διάστημα, αποσύρονται και το μίγμα διορθώνεται με τις 

κατάλληλες τεχνικές. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται εκ νέου έλεγχος για τον αλκοολικό βαθμό 

ύστερα από την επανεκκίνηση της παραγωγής. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 2.6 προκύπτουν από την συνολική μελέτη όλων των μετρήσεων, 

δηλαδή του 200 και 50ml. Στην επόμενη ενότητα θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστός υπολογισμός 

ώστε να διαπιστωθεί αν το πρόβλημα υπάρχει σε μία ή και στις δύο παραγωγές. 

Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί η ανάλυση δυνατοτήτων για τον αλκοολικό βαθμό, με το λογισμικό 

πακέτο Minitab και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον διάγραμμα 2.6. 
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Διάγραμμα  2.6:Αποτελέσματα ανάλυσης δυνατοτήτων στο Minitab για τον 

αλκοολικό βαθμό.  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση οι δείκτες δυνατοτήτων φέρουν ελάχιστες διαφορές με 

εκείνους που υπολογίστηκαν στην ενότητα 2.4. Παρά τις αποκλίσεις, φαίνεται ότι 

εμφιαλώνονται αρκετές φιάλες ούζου με τον αλκοολικό βαθμό εκτός προδιαγραφών. Τέλος, οι 

μετασχηματισμένες μετρήσεις του αλκοολικού βαθμού ακολουθούν κανονική κατανομή όπως 

φαίνεται από το ιστόγραμμα του διαγράμματος 2.5.  

Κρίνεται αναγκαία η μελέτη του αλκοολικού βαθμού για την κάθε παραγωγή ξεχωριστά.  
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2.4.1 Υπολογισμός δεικτών δυνατότητας για την παραγωγή των 

200ml. 

Οι μετρήσεις του πίνακα 2.1 θα μετασχηματιστούν με την μέθοδο Johnson Transformation στο 

στατιστικό πακέτο Minitab και στη συνέχεια θα υπολογιστούν οι δείκτες δυνατότητας. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα 2.7. 

 

 
Διάγραμμα 2 .7:Μετασχηματισμός Johnson για την παραγωγή των 200ml. 

Όπως φαίνεται από την νέα τιμή P-value οι μετασχηματισμένες τιμές ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Εφόσον το μέγεθος δείγματος άλλαξε, η εξίσωση μετασχηματισμού είναι διαφορετική 

οπότε θα υπολογιστούν εκ νέου οι προδιαγραφές ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 

δυνατοτήτων. 

Στον πίνακα 2.7 υπάρχουν τα αποτελέσματα του μέσου κινούμενου εύρους, της μέσης τιμής και 

της τυπικής απόκλισης για τις μετασχηματισμένες μετρήσεις. 
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Αλκοολικός Βαθμός  
 

  

 

  

 

αρχικές 40,04389 40,05377 39,95366 

μετασχηματισμένες 0,944897 1,065844 -0,02239 

Πίνακας 2 .7:Αποτελέσματα τυπικής απόκλισης, μέσου κινούμενου εύρους και 

μέσης τιμής .  

 

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός των ορίων προδιαγραφών σύμφωνα με την 

εξίσωση που προέκυψε από το λογισμικό Minitab κατά την διαδικασία Johnson Transformation. 

Η εξίσωση είναι η εξής: 

1,53561 + 1,83499 ∙ 𝐴𝑆𝐼𝑁𝐻 (
𝑥 − 40,0910

0,143838
) 

όπου ASINH, αποδίδει το τόξο του υπερβολικού ημιτόνου ενός αριθμού 

x, η τιμή που θέλουμε να μετασχηματίσουμε 

Στον πίνακα 2.8 φαίνονται οι αρχικές και μετασχηματισμένες προδιαγραφές. 
 
 

Προδιαγραφές  
Low Central line Upper 

αρχικές 39,7 40 40,3 

μετασχηματισμένες -1,63 0,44 3,67 

Πίνακας 2 .8:Μετασχηματισμός Προδιαγραφών  
 

μ σ U L Cp Cpl Cpu Cpk 

αλκοολικός 
βαθμός 

-0,022 0,94 3,67 -1,63 0,936 0,73 1,14 0,73 

Πίνακας 2 .9:Αποτελέσματα των δεικτών δυνατοτήτων για τον αλκοολικό βαθμό  

Ακολουθεί η ανάλυση δυνατοτήτων στο Minitab. 

�̂� 𝑀𝑅 𝑥 
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Διάγραμμα 2 .8:Αποτελέσματα ανάλυσης δυνατοτήτων στο Minitab για τον 

αλκοολικό βαθμό για την παραγωγή των 200ml. 

Από τα παραπάνω διάγραμμα 2.8 φαίνεται ότι οι δείκτες δυνατότητας είναι σχεδόν ίσοι με 

μικρές αποκλίσεις με αυτούς του πίνακα 2.10. Η παραγωγή των 200ml φαίνεται βελτιωμένη σε 

σχέση με την προηγούμενη ανάλυση χωρίς βέβαια το πρόβλημα να εξαλείφεται.  
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2.4.2 Υπολογισμός δεικτών δυνατότητας για την παραγωγή των 

50ml. 

Οι μετρήσεις του πίνακα 2.2 θα μετασχηματιστούν με την μέθοδο Johnson Transformation στο 

στατιστικό πακέτο Minitab και στη συνέχεια θα υπολογιστούν οι δείκτες δυνατότητας. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα 2.9. 

 

 
Διάγραμμα 2.9:Μετασχηματισμός Johnson για την παραγωγή των 50ml. 

Όπως φαίνεται από την νέα τιμή P-value οι μετασχηματισμένες τιμές ακολουθούν ικανοποιητικά 

την κανονική κατανομή. Εφόσον το μέγεθος δείγματος άλλαξε, η εξίσωση μετασχηματισμού 

είναι διαφορετική οπότε θα υπολογιστούν εκ νέου οι προδιαγραφές ώστε να πραγματοποιηθεί 

η ανάλυση δυνατοτήτων. 

Στον πίνακα 2.10 υπάρχουν τα αποτελέσματα του μέσου κινούμενου εύρους, της μέσης τιμής 

και της τυπικής απόκλισης για τις μετασχηματισμένες μετρήσεις. 

 

 

 

 



44 
 

Αλκοολικός Βαθμός  
 

  

 

  

 

αρχικές 40,04389 40,05377 39,95366 

μετασχηματισμός 0,944897 1,065844 -0,02239 

Πίνακας 2.10:Αποτελέσματα τυπικής απόκλισης, μέσου κινούμενου εύρους και 

μέσης τιμής .  

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός των ορίων προδιαγραφών σύμφωνα με την 

εξίσωση που προέκυψε από το λογισμικό Minitab κατά την διαδικασία Johnson Transformation. 

Η εξίσωση είναι η εξής: 

0,864588 + 0,747626 ∙ 𝐴𝑠𝑖𝑛ℎ(
(𝑋 − 40,1136)

0,0561591
) 

όπου ASINH, αποδίδει το τόξο του υπερβολικού ημιτόνου ενός αριθμού 

x, η τιμή που θέλουμε να μετασχηματίσουμε 

Στον πίνακα 2.11 φαίνονται οι αρχικές και μετασχηματισμένες προδιαγραφές. 
 
 

Προδιαγραφές  
Low Central line Upper 

αρχικές 39,7 40 40,3 

μετασχηματισμένες -1,15 -0,22 2,29 

Πίνακας 2.11:Μετασχηματισμός Προδιαγραφών  
 

μ σ U L Cp Cpl Cpu Cpk 

αλκοολικός 
βαθμός 

0,05 0,81 2,29 -1,14 0,706 0,38 1,03 0,38 

Πίνακας 2.12:Αποτελέσματα των δεικτών δυνατοτήτων για τον αλκοολικό βαθμό  

Ακολουθεί η ανάλυση δυνατοτήτων στο Minitab. 

 
 

 

 

 

 

 

 

�̂� 𝑀𝑅 𝑥 



45 
 

 

 
Διάγραμμα 2.10:Αποτελέσματα ανάλυσης δυνατοτήτων στο Minitab για τον 

αλκοολικό βαθμό για την παραγωγή των 50ml. 

Από τα παραπάνω διάγραμμα 2.10 φαίνεται ότι οι δείκτες δυνατότητας είναι σχεδόν ίσοι με 

μικρές αποκλίσεις με αυτούς του πίνακα 2.12. Η παραγωγή των 50ml φαίνεται να παρουσιάζει 

περισσότερα προβλήματα από αυτή των 200ml. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μηχανή 

εμφιάλωσης εφόσον το μείγμα (ούζο) που χρησιμοποιείται για τις δύο παραγωγές είναι κοινό. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δείκτη Cp εμφιαλώνονται περίπου 71.000 ανά εκατομμύριο στα 

οποία το μείγμα είναι εκτός προδιαγραφών.   
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2.5 Διάγραμμα ελέγχου αλκοολικού βαθμού για την παραγωγή 

των 200ml. 

Τα διαγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα ενότητα είναι τα διαγράμματα ελέγχου 

μεμονωμένων μετρήσεων και κινούμενου εύρους. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που 

αναλύθηκε στην ενότητα 1.7. Τα διαγράμματα κατασκευάστηκαν στο στατιστικό πακέτο Minitab.  

 

 
Διάγραμμα 2.11:Διαγράμματα μεμονωμένων μετρήσεων και κινούμενου εύρους 

αλκοολικού βαθμού για την παραγωγή των 200ml. 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 2.11 ο αλκοολικός βαθμός βρίσκεται εντός των ορίων ελέγχου 

με εξαίρεση της 72η μέτρησης. Στο διάγραμμα κινούμενου εύρους (κάτω διάγραμμα) 

παρατηρούνται αρκετές μεγάλες μεταβολές κυρίως μετά την 65η μέτρηση η οποία συνδυάζεται 

με την μέτρηση που είναι εκτός ορίων. Το μέγεθος του δείγματος είναι n=1 οπότε κρίνεται 

αναγκαία η κατασκευή του αθροιστικού διαγράμματος και του διαγράμματος εκθετικής 

εξομάλυνσης καθώς μπορούν να εντοπίσουν μικρές μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία. 
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2.5.1 Αθροιστικό διάγραμμα ελέγχου 

Το αθροιστικό διάγραμμα ελέγχου (cumulative-sum control chart) υπολογίζει και χρησιμοποιεί 

το άθροισμα των αποκλίσεων των κατάλληλων στατιστικών εκτιμητριών διαδοχικών δειγμάτων 

από την αντίστοιχη ονομαστική τιμή. Η μεθοδολογία και οι τύποι που εφαρμόζονται στις 

μετασχηματισμένες μετρήσεις είναι ίδια με εκείνη που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 1.8.1. 

 

 
Διάγραμμα 2 .12:Αθροιστικό διάγραμμα των μετρήσεων αλκοολικού βαθμού για 

την παραγωγή των 200ml. 

Στο διάγραμμα 2.12 φαίνονται 6 μετρήσεις εκτός του άνω ορίου το οποίο συνδυάζεται με 

συνεχόμενες μετρήσεις να βρίσκονται πάνω της μέσης τιμής αλλά εντός ορίων ( διάγραμμα 2.11). 

Από αυτό συμπεραίνεται ότι μία αιτία αύξησε τη μέση τιμή, από το 31ο δείγμα η οποία στο 

διάγραμμα 2.11 δεν ήτανε εμφανής. Στην συνέχεια, όπως φαίνεται διορθώνεται και στις δύο 

τελευταίες μετρήσεις υπάρχει ραγδαία μείωση η οποία είχε παρατηρηθεί και από το 

προηγούμενο διάγραμμα. 
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2.5.2 Διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης 

Η χρήση του διαγράμματος με εκθετική εξομάλυνση συνίσταται κυρίως στην περίπτωση που 

θέλουμε να εντοπίσουμε μικρές μεταβολές στο μέσο μιας διεργασίας και χρησιμοποιείται επίσης 

για μεμονωμένες παρατηρήσεις. Η μεθοδολογία και οι τύποι που εφαρμόζονται στις 

μετασχηματισμένες μετρήσεις είναι ίδια με εκείνη που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 1.8.2. 

 

 
Διάγραμμα 2 .13:Διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης των μετρήσεων αλκοολικού 

βαθμού για την παραγωγή των 200ml. 

Από το διάγραμμα 2.13 παρατηρούμε ότι υπάρχει ένδειξη μεταβολής νωρίτερα από το 

αθροιστικό διάγραμμα (2.12). Αν και η στιγμή της μεταβολής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 

βεβαιότητα, η μορφή της χρονοσειράς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μέση τιμή αυξήθηκε από 

το 25ο δείγμα. Οι ενδείξεις για πιθανή αύξηση της μέσης τιμής υπήρχανε και από το διάγραμμα 

2.12 όμως από το 31ο δείγμα.  
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2.6 Διάγραμμα ελέγχου αλκοολικού βαθμού για την παραγωγή 

των 50ml. 

Τα διαγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα ενότητα είναι τα διαγράμματα ελέγχου 

μεμονωμένων μετρήσεων και κινούμενου εύρους. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που 

αναλύθηκε στην ενότητα 1.7. Τα διαγράμματα κατασκευάστηκαν στο στατιστικό πακέτο Minitab.  

 

 
Διάγραμμα 2.14:  Διαγράμματα μεμονωμένων μετρήσεων και κινούμενου εύρους 

αλκοολικού βαθμού για την παραγωγή των 50 ml. 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 2.14 ο αλκοολικός βαθμός βρίσκεται εντός των ορίων ελέγχου 

με εξαίρεση τρείς μετρήσεις. Επίσης, παρατηρούνται συνεχόμενες μετρήσεις από την 37ο έως 

και την 64ο οι οποίες βρίσκονται κάτω από τη μέση τιμή αλλά εντός ορίων. Στο διάγραμμα 

κινούμενου εύρους (κάτω διάγραμμα) παρατηρούνται αρκετές μεγάλες μεταβολές με 

αποτέλεσμα 6 μετρήσεις να είναι εκτός ορίου. Το μέγεθος του δείγματος είναι n=1 οπότε 

κρίνεται αναγκαία η κατασκευή του αθροιστικού διαγράμματος και του διαγράμματος εκθετικής 

εξομάλυνσης καθώς μπορούν να εντοπίσουν μικρές μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία. 
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2.6.1 Αθροιστικό διάγραμμα ελέγχου 

Το αθροιστικό διάγραμμα ελέγχου (cumulative-sum control chart) υπολογίζει και χρησιμοποιεί 

το άθροισμα των αποκλίσεων των κατάλληλων στατιστικών εκτιμητριών διαδοχικών δειγμάτων 

από την αντίστοιχη ονομαστική τιμή. Η μεθοδολογία και οι τύποι που εφαρμόζονται στις 

μετασχηματισμένες μετρήσεις είναι ίδια με εκείνη που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 1.8.1. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.15:Αθροιστικό διάγραμμα των μετρήσεων αλκοολικού βαθμού για την 

παραγωγή των 50ml. 

Στο διάγραμμα 2.15 φαίνονται αρχικά έως την 34η μέτρηση αρκετές αυξομειώσεις της μέσης 

τιμής χωρίς όμως να είναι εκτός ορίων. Από αυτή την  μέτρηση ξεκινάει συνεχής μείωση με 

αποτέλεσμα από την 41η έως και την 68η μέτρηση να είναι εκτός του κάτω ορίου. Αυτό δηλώνει 

μείωση της μέσης τιμής η οποία δεν ήτανε ορατή στο διάγραμμα 2.14. Στην συνέχεια, συνεχής 

αύξηση και συνεχόμενες τιμές που είναι πάνω από την κεντρική γραμμή και από την 99η έως και 

την 110η μέτρηση είναι εκτός του άνω ορίου.   
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2.6.2 Διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης 

Η χρήση του διαγράμματος με εκθετική εξομάλυνση συνιστάται κυρίως στην περίπτωση που 

θέλουμε να εντοπίσουμε μικρές μεταβολές στο μέσο μιας διεργασίας και χρησιμοποιείται επίσης 

για μεμονωμένες παρατηρήσεις. Η μεθοδολογία και οι τύποι που εφαρμόζονται στις 

μετασχηματισμένες μετρήσεις είναι ίδια με εκείνη που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 1.8.2. 

 

 
Διάγραμμα 2.16:Διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης των μετρήσεων αλκοολικού 

βαθμού για την παραγωγή των 50ml. 

Από το διάγραμμα 2.16 παρατηρούμε ότι ένδειξη μεταβολής της μέσης τιμής συμπίπτει με αυτή 

του διαγράμματος 2.15. Στην συνέχεια υπάρχουν πολλές μετρήσεις πολύ κοντά στο κάτω όριο 

και τρεις εξ αυτών είναι εκτός του κάτω ορίου. Στην συνέχεια, εμφανίζεται συνεχής αύξηση με 

τρεις μετρήσεις να βρίσκονται εκτός του άνω ορίου.  

Από την μελέτη του αλκοολικού βαθμού παρατηρήθηκε ότι υπάρχει αστάθεια και αρκετές 

μεταβολές στη μέση τιμή. Αρχικά, μελετήθηκαν συνολικά οι μετρήσεις, εφόσον το μίγμα είναι το 

ίδιο, όμως προέκυψαν αρκετές μετρήσεις εκτός ορίων. Έτσι μελετήθηκαν ξεχωριστά οι μετρήσεις 

για κάθε τύπο φιαλιδίου.  

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση δυνατοτήτων για τις μετρήσεις των 200ml έδειξαν ότι η 

συγκεκριμένη παραγωγή εμφανίζει υψηλότερους δείκτες δυνατοτήτων χωρίς όμως το πρόβλημα 

να εξαλείφεται. Συγκεκριμένα, παράγονται περίπου 44.000 ανά ένα εκατομμύριο φιαλίδια των 

200 ml με τον αλκοολικό βαθμό εκτός προδιαγραφών. 
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Όσον αφορά τον αλκοολικό βαθμό για την εμφιάλωση των 50ml οι δείκτες που προέκυψαν από 

την ανάλυση δυνατοτήτων ήτανε μικρότεροι συγκριτικά με την παραγωγή των 200ml και 

συγκεκριμένα παράγονται περίπου 72.000 ανά ένα εκατομμύριο φιαλίδια με τον αλκοολικό 

βαθμό εκτός προδιαγραφών.   
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Κεφάλαιο 3.Βελτίωση Γραμμής Παραγωγής 

Στην παρακάτω ενότητα θα αναλυθούν και θα σχολιαστούν, σε θεωρητικό επίπεδο, οι ενέργειες 

που πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο κατά την διάρκεια εμφιάλωσης ούζου και θα 

προταθούν τυχών βελτιώσεις και διορθώσεις με στόχο την εξάλειψη προβλημάτων στην γραμμή 

παραγωγής. Με την 4η βιομηχανική επανάσταση «Industry 4.0» να βρίσκεται σε εξέλιξη οι 

υπεύθυνοι παραγωγής αισθάνονται την πίεση να εφαρμόσουν «έξυπνες» στρατηγικές στα 

εργοστάσιά τους.  

3.1 Καταγραφή και αξιοποίηση δεδομένων 

Τα τελευταία χρόνια οι υπεύθυνοι παραγωγής άρχισαν να αγκαλιάζουν τη δύναμη των 

δεδομένων παραγωγής που συλλέγονται από διεργασίες και δοκιμαστικούς σταθμούς σε μία 

γραμμή παραγωγής για να βελτιώσουν την ποιότητα, να αυξήσουν την αποδοτικότητα καθώς και 

την κερδοφορία.  

Στο εργοστάσιο της ΕΠΟΜ παρατηρήθηκε η απλή καταγραφή των δεδομένων που συλλέγονται 

καθημερινά και περιλαμβάνουν τον όγκο, το βάρος, τον αλκοολικό βαθμό και άλλα σημαντικά 

χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα αυτά, αποθηκεύονται σε αρχείο της εταιρίας με αποτέλεσμα έτσι 

να έχουν «μικρή» αξία εφόσον δεν μπορούν εύκολα να είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα προς 

περαιτέρω ανάλυση. 

Το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία βάσης δεδομένων,   

οργανωμένο με σειριακό αριθμό στην οποία ηλεκτρονικά θα καταγράφονται τα χαρακτηριστικά 

που ενδιαφέρουν την παραγωγή καθώς και αναλυτικά στοιχεία. Έτσι το προσωπικό του 

εργοστασίου ανά πάσα στιγμή θα διαθέτει γρήγορη αναζήτηση, ανάκτηση και συσχέτιση 

δεδομένων τα οποία μπορεί να αξιοποίηση προς όφελος της παραγωγής. 

3.2 Έλεγχος Αποδοχής Προμηθειών 

Στο εργοστάσιο της ΕΠΟΜ παρατηρήθηκε ότι δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι πρώτων υλών 

κατά την άφιξη τους. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται 100% αποδοχή χωρίς έλεγχο το οποίο από τη μία 

εξοικονομείται χρόνος και προσωπικό δυναμικό όμως από την άλλη γίνονται αποδεκτές παρτίδες 

για τις οποίες δεν είναι γνωστή η ποιότητά τους. Αυτό συνήθως δημιουργεί προβλήματα στην 

παραγωγή με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παραγωγής αν προκύψει πρόβλημα. Ο έλεγχος 

αποδοχής παρτίδων μειώνει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα καθώς οι παρτίδες ελέγχονται.  

Ο έλεγχος αποδοχής προμηθειών πραγματοποιείται με δειγματοληψία αποδοχής. Με την 

συγκεκριμένη μέθοδο ένας παραγωγός προμηθεύει μια επιχείρηση με μία παρτίδα προϊόντων 

του. Ο υπεύθυνος παραγωγής επιλέγει ένα τυχαίο δείγμα προϊόντων, το μέγεθος του οποίου 

εξαρτάται από την από τα χαρακτηριστικά της παρτίδας και επιθεωρεί τις μονάδες του δείγματος 

ως προς κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό τους. Από τις πληροφορίες που αντλεί ο υπεύθυνος 

από το δείγμα θα πρέπει να αποφασίσει αν η παρτίδα είναι υψηλής ποιότητας οπότε θα γίνει 

αποδεκτή (θα χρησιμοποιηθεί) ή αν η παρτίδα είναι χαμηλής ποιότητας οπότε δεν θα γίνει 

αποδεκτή (θα απορριφθεί). Η παρτίδα που κρίνεται χαμηλής ποιότητας συνήθως επιστρέφεται 

στον παραγωγό ή υπόκειται σε επανορθωτικό έλεγχο αν αυτό είναι δυνατό. 
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Η δειγματοληψία αποδοχής είναι η ενδιάμεση λύση μεταξύ της προσέγγισης που δέχεται μια 

παρτίδα προϊόντων χωρίς επιθεώρηση και της προσέγγισης που επιθεωρεί όλες τις μονάδες της 

παρτίδας (ολική επιθεώρηση ή 100% επιθεώρηση). Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της 

δειγματοληψίας αποδοχής σε σχέση την 100% επιθεώρηση είναι: 

 Χαμηλό κόστος 

 Απαιτεί λιγότερο χρόνο 

 Μικρός αριθμός επιθεωρούμενων μονάδων και συνεπώς περιορισμένος αριθμός 

μονάδων που καταστρέφονται λόγω κακής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της 

επιθεώρησης 

 Μειωμένο προσωπικό που ασχολείται με τη διαδικασία επιθεώρησης των μονάδων 

Τέλος, για την αποτελεσματικότερη δειγματοληψία αποδοχής θα πρέπει οι παρτίδες: 

 Να είναι ομογενείς (δηλαδή να προέρχονται από την ίδια μηχανή, τους ίδιους χειριστές, 

να χρησιμοποιούνται τα ίδια υλικά για την παρασκευή των μονάδων) 

 Να έχουν μεγάλο μέγεθος 

 Να συσκευάζονται και να μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο 
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Κεφάλαιο 4.Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Η παραγωγή και εμφιάλωση ούζου είναι μία χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία με 

αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η συνεχής επίβλεψη και βελτίωση της παραγωγής. Αυτό 

οδηγεί στον έλεγχο τελικών προϊόντων ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εξαγωγής ελλαττωματικών 

προϊόντων από το εργοστάσιο προς τον καταναλωτή.   

Η ανάλυση του βάρους πραγματοποιήθηκε για δύο παραγωγικές διαδικασίες του εργοστασίου 

αυτή των 200ml και των 50ml. Οι μετρήσεις του βάρους των 200ml και των 50ml ακολουθούν 

κανονική κατανομή οπότε κατευθείαν πραγματοποιήθηκε η ανάλυση δυνατοτήτων. Από την 

παραπάνω ανάλυση προέκυψε ότι παράγονται μηδενικά ελαττωματικά ανά ένα εκατομμύριο 

για την παραγωγή των 200ml και 0,01 ελαττωματικά ανά ένα εκατομμύριο για την παραγωγή 

των 50ml. Επίσης, υπολογίστηκε η μέση τιμή των μετρήσεων για τις δύο παραγωγές  που 

αποτελούν αρχική ρύθμιση της μηχανής και ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο παραγωγής. 

Στην 1η ενότητα, μέσω των διαγραμμάτων ελέγχου, μελετήθηκε και αναλύθηκε η περιεχόμενη 

ποσότητα του ούζου. Τα δείγματα που λήφθηκαν από την εταιρεία ήτανε μεγέθους n=1 με 

αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίο εκτός της κατασκευής διαγράμματος ελέγχου μεμονωμένων 

μετρήσεων και κινούμενου μέσου όρου και η κατασκευή ειδικών διαγραμμάτων ελέγχου 

(διάγραμμα εκθετικής εξομάλυνσης, αθροιστικό διάγραμμα). Αυτό γιατί, το διάγραμμα μέσης 

τιμής δεν μπορούσε να εμφανίσει τυχόν μικρές αλλά σημαντικές μεταβολές της μέσης τιμής οι 

οποίες επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία. Σε συνδυασμό όλων των παραπάνω 

διαγραμμάτων πραγματοποιήθηκε η μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, 

για την παραγωγή των 200ml παρατηρήθηκε ότι οι μετρήσεις βρισκόταν εντός ορίων που 

σημαίνει ότι η παραγωγή βρίσκεται εντός ορίων χωρίς απότομες και ακραίες μεταβολές στη μέση 

τιμή. Την παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνουν το αθροιστικό διάγραμμα και το διάγραμμα 

εκθετικής εξομάλυνσης στα οποία υπάρχουν μεταβολές στη μέση τιμή οι οποίες όμως δεν 

επηρεάζουν στην παραγωγική διαδικασία. Διενεργήθηκε η ίδια διαδικασία για την παραγωγή 

των 50ml και παρατηρήθηκε ότι οι μετρήσεις βρίσκονται εντός των ορίων ελέγχου με 

συνεχόμενες όμως μετρήσεις να βρίσκονται πάνω και κάτω της κεντρικής γραμμής. Αυτό 

υποδηλώνει την πιθανή μεταβολή της μέσης τιμής και αυτό το επιβεβαιώνουν τα διαγράμματα 

εκθετικής εξομάλυνσης και το αθροιστικό στα οποία αρκετές μετρήσεις είναι εκτός ορίων.  

Στην 2η ενότητα πραγματοποιήθηκε έλεγχος του αλκοολικού βαθμού. Αρχικά, οι μετρήσεις 

μελετήθηκαν συνολικά για τις δύο παραγωγές και αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε 

μετασχηματισμός των μετρήσεων με τη μέθοδο Johnson καθώς δεν ακολουθούσαν κανονική 

κατανομή. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση δυνατοτήτων και υπολογίστηκαν οι 

δείκτες δυνατότητας κατά την οποία προέκυψε ότι περίπου 83.000 φιάλες ανά ένα εκατομμύριο 

που παράγονται είναι εκτός προδιαγραφών. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η μελέτη του αλκοολικού 

βαθμού ξεχωριστά για τις δύο παραγωγές. Πραγματοποιήθηκε εκ νέου μετασχηματισμός 

Johnson για τις δύο παραγωγές και προέκυψε ότι η παραγωγή των 200ml είναι σχετικά 

βελτιωμένη σε σχέση με αυτή των 50ml χωρίς όμως να σημαίνει ότι το πρόβλημα εξαλείφεται.   

 Στην συνέχεια, υπολογίστηκε το ποσοστό ελαττωματικών για την περιεχόμενη ποσότητα. Τα 

ποσοστά για τις παραγωγές των 200 και 50ml είναι αρκετά μικρά και αυτό οφείλεται στην 
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ρύθμιση της εκάστοτε μηχανής η οποία είναι υψηλή προς αποφυγή λιποβαρών προϊόντων. Με 

στόχο την εξοικονόμηση της ποσότητάς του ούζου που εμφιαλώνεται υπολογίστηκαν τα 

ποσοστά ελαττωματικών για τις διάφορες τιμές που βρίσκονται εντός προδιαγραφών. Από την 

παραπάνω μελέτη προέκυψε ότι η εταιρεία μπορεί να μειώσει την εισερχόμενη ποσότητα ούζου 

στα φιαλίδια κατά 2,3% (εξοικονόμηση 4,5ml σε κάθε φιαλίδιο), για την παραγωγή των 200ml 

και κατά 2,5% (εξοικονόμηση 1,76ml σε κάθε φιαλίδιο) για την παραγωγή των 50ml.  

Τέλος, γίνεται αναφορά στην 4η βιομηχανική επανάσταση και προτείνονται τρόποι οι οποίοι σαν 

στόχο έχουν την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 

καταγραφή και αξιοποίηση των δεδομένων από τα οποία θα παρακολουθείται συνέχεια η 

πορεία της παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να προλαμβάνονται τυχόν αστοχίες που 

μπορεί να εμφανιστούν. Επιπλέον, με την ηλεκτρονική καταγραφή θα υπάρχει άμεση πρόσβαση 

στις ημερήσιες καταγραφές των σημαντικών χαρακτηριστικών. Επίσης, προτείνεται ο έλεγχος 

αποδοχής προμηθειών προς κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

αξιολόγηση της παρτίδας εάν κρίνεται υψηλής ή χαμηλής ποιότητας. 
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