
Κεφάλαιο 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Τι ειναι ποιοτητα και γιατι ειναι σημαντικη για καθε επιχει-
ρηση;

• Τι ειναι διοικηση ολικης ποιοτητας;

• Τι σημαινει στατιστικος ελεγχος ποιοτητας;

• Τι ειναι οι χαρτες ποιοτικου ελεγχου και σε τι χρησιμευουν;

• Ποτε λεμε οτι μια διαδικασια ειναι ικανη; Πως μετραται η
ικανοτητα μιας διαδικασιας;

Τοκεφαλαιοαυτοδινει μια εισαγωγηστηΔιοικησηΟλικηςΠοιο-
τητας (στην ενοτητα2.1) και στησυνεχειαασχολειται με τονστα-
τιστικο ελεγχο διαδικασιας και τους χαρτες ποιοτικου ελεγχου
(στην ενοτητα 2.2). Επισης οριζει την ικανοτητα της διαδικασιας
(δινεται στην ενοτητα 2.3) που αποφαινεται αν μια διαδικασια
ειναι σε ελεγχο η οχι. Σημείωση: Ορισμενα θεματα του κεφαλαιου
αυτου εχουν αναφερθει στο πρωτο εισαγωγικο κεφαλαιο, στην
ενοτητα 1.6.
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2.1 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ποιοτητα ειναι η ικανοτητα ενος προϊοντος η μιας υπηρεσιας

να ικανοποιει τις αναγκες των πελατων. Η Αμερικανικη Εταιρεια
για την Ποιοτητα οριζει την ποιοτητα ως τα συνολικα χαρακτη-
ριστικα και τις ιδιοτητες ενος προϊοντος η μιας υπηρεσιας να ικα-
νοποιει συγκεκριμενες αναγκες.

Τα δυο πιο γνωστα βραβεια ποιοτητας ειναι:

• Το Ιαπωνικό βραβείο Deming, απο το ονομα του Αμερικανου
επιστημονα Dr. W. Edwards Deming.

• Το Εθνικό βραβείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
Malcolm Baldridge, απο το ονομα του τεως Αμερικανου
υπουργου Εμποριου.

ISO 9000 ειναι ενα συνολο προτυπων που αναπτυθηκαν απο
τονΔιεθνηΟργανισμογιαΠροτυποποιηση (ISO)και ειναι διεθνους
αναγνωρισης. Για την επιχειρηματικη δραστηριοποιηση σε πα-
γκοσμιο επιπεδο, ειναι κρισιμοναυπαρξει καταλογογραφησηστον
καταλογο ISO.

Κόστος της ποιότητας ειναι το κοστος της παραγωγης η παρο-
χης ελαττωματικων προϊοντων η υπηρεσιων, ειναι η τιμη της μη
- συμμορφωσης με τις προδιαγραφες.

Υπαρχουν τεσσερις κατηγοριες κοστους που σχετιζονται με
την ποιοτητα:

• Κοστος προληψης

• Κοστος αξιολογησης

• Κοστος εσωτερικης αποτυχιας

• Κοστος εξωτερικης αποτυχιας

Τεσσερις ηγέτες-μέντορες (gurus) της ποιότητας ειναι ο W.
EdwardsDeming, ο Joseph Juran, οArmandFeigenbaum, και οPhilip
B. Crosby.
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ειναι η διοικηση ενος οργα-
νισμουωστε να υπερτερει σε ολες τις πλευρες των προϊοντων και
υπηρεσιων που ειναι σημαντικες για τον πελατη.

Επτα εννοιες για ενα αποτελεσματικο προγραμμα ΔΟΠ ειναι
οι εξης:

• Συνεχής βελτίωση (kaizen), οπως το PDCA υποδειγμα συ-
νεχους βελτιωσης που περιλαμβανει τεσσερα σταδια: Plan
(Σχεδιασε), Do (Αναλυσε), Check (Άλλαξε), Act (Εφαρμοσε).
Οι Γιαπωνεζοι χρησιμοποιουν τη λεξη kaizen για να περι-
γραψουν τη διαδικασια για συνεχη βελτιωση.

• Έξισίγμα (Six Sigma), εναπρογραμμαγια εξοικονομησηχρο-
νου, βελτιωση της ποιοτητας και μειωση του κοστους. Στα-
τιστικα το προγραμμα αυτο περιγραφει μια διαδικασια, ενα
προϊον η μια υπηρεσια με μια εξαιρετικα μεγαλη ικανοτητα
- ακριβεια 99,9997%η 3,4 ελαττωματικα ανα εκατομμυριο.
Ξεκινησε απο τη Motorola και εγινε γνωστη απο την υιοθε-
τηση της απο την εταιρεια General Electric στις ΗΠΑ.

• Ενδυναμωση των εργαζομενων.

• Συγκριτικηαξιολογησηεπιλεγοντας εναυψηλο επιπεδοαπο-
δοσης για μια διαδικασια η μια δραστηριοτητα.

• Η φιλοσοφία Just-in-time (JIT) περιλαμβανει συνεχη βελτι-
ωση και επιλυση των προβληματων παραγοντας η παραδι-
δοντας προϊοντα οταν αυτα χρειαζονται.

• Έννοιες Taguchi, οπως η συνάρτηση απώλειας της ποιότη-
τας (Quality Loss Function, QLF) που ειναι μια μαθηματικη
συναρτηση, η οποια προσδιοριζει ολα τα στοιχεια κοστους
που σχετιζονται με τη φτωχη ποιοτητα και δειχνει οτι αυτα
τα στοιχεια κοστους αυξανουν οσο η ποιοτητα των προϊο-
ντων απομακρυνεται απο την επιθυμια του πελατη με τις
τεχνικες προδιαγραφες που τεθηκαν.

𝐿 = 𝐷 𝐶
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οπου:
𝐿 = η απωλεια στην εταιρεια, στον πελατη και στην κοινω-
νια.
𝐷 = το τετραγωνο της αποκλισης απο την επιθυμητη τιμη.
𝐶 = το κοστος της αποκλισης απο το οριο των προδιαγρα-
φων.

• Γνώση των εργαλείων ΔΟΠ τα οποια περιλαμβανουν:

1. Εργαλεια που γεννουν ιδεες, που ειναι τα εξης τρια:
Το φύλλο ελέγχου: Μια οργανωμενη μεθοδος για

την καταγραφη των δεδομενων.
Τοδιάγραμμαδιασποράς: Έναγραφηματης τιμης μιας

μεταβλητης ως προς μια αλλη μεταβλητη.
Το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος ή διάγραμμα

Ishikawa ή χάρτης - ψαροκόκκαλο: Ένα εργαλειο,
μια σχηματικη τεχνικη, πουπροσδιοριζει τις αιτιες
που προκαλουν ενα αποτελεσμα με ποιοτικα προ-
βληματα.

2. Εργαλεια για την οργανωση των δεδομενων που ειναι
τα εξης δυο:
Ο χάρτης Pareto: Ένα γραφημα, που προσδιοριζει και

σκιαγραφει προβληματα η ελαττωματα σε
φθινουσασειρα εμφανισης, ξεκινωνταςαποταπιο
κρισιμα.

Τοδιάγραμμαροήςήδιάγραμμαδιαδικασίας: Ένας χαρ-
της, που περιγραφει τα βηματα μιας διαδικασιας.

3. Εργαλειαγια τονπροσδιορισμοτωνπροβληματωνπου
ειναι τα εξης δυο:
Το ιστόγραμμα: Μια κατανομη, που δειχνει τη συχνο-

τητα των εμφανισεων μιας μεταβλητης.
Ο χάρτης στατιστικού ελέγχου διαδικασίας: Ένας χαρ-

της με τον χρονο στον οριζοντιο αξονα για τη γρα-
φικη αναπαρασταση των τιμων ενος μεγεθους με
προκαθορισμενα ορια ελεγχου.
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Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας ειναι μια διαδικα-
σια που χρησιμοποιειται για τις μετρησεις και τη
ληψηδιορθωτικωνενεργειωνκαθωςπαραγεται ενα
προϊον η μια υπηρεσια.

2.2 ΣτατιστικόςΈλεγχοςΔιαδικασίαςκαι
Χάρτες Ελέγχου Ποιότητας

Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας (Statistical process control, SPC)
ειναι η εφαρμογη στατιστικων τεχνικων για να διασφασισθει, οτι
οι διαδικασιεςπληρουνορισμενα standards.Μπορει ναγινουνδιορ-
θωτικες ενεργειες η και να σταματησει η διαδικασια παραγωγης
ενος προϊοντος η μιας υπηρεσιας αν υπαρξει
προβλημα. Όλες οι διαδικασιες παραγωγης προϊοντων και υπη-
ρεσιων υποκεινται σε ενα βαθμο μεταβλητοτητας. Οι αιτιες αυ-
της της μεταβλητοτητας μπορει να ειναι κοινες η ειδικες. Το 1920
ο Walter Shewhart στα Bell Labs ανεπτυξε τους χάρτες ελέγχου
ποιότητας, ενα εργαλειο για να ξεχωρισει τις δυο αυτες αιτιες. Ει-
ναι μια γραφικη αναπαρασταση των δεδομενων της διαδικασιας
συναρτησει τουχρονου. ΤοπρωτοβημαστοSPCειναι ναορισθουν
τα δυο ορια ελεγχου, το πανω και κατω οριο, χρησιμοποιωντας
διαφορετικες τεχνικες αναλογα με το τι ελεγχεται: ιδιοτητες η με-
ταβλητες (δινονται στις ενοτητες 2.2.1 και 2.2.2, αντιστοιχα). Κα-
θοριζοντας τα δυο αυτα ορια, ελεγχει κανεις αν η διαδικασια ξε-
φευγειπανωηκατωαποταδυααυταοριακαιαναλαμβανει ακομη
και να σταματησει τη διαδικασια παραγωγης η να κανει καποιες
διορθωτικες ενεργειες.

2.2.1 Χάρτες ελέγχου ποιότητας για ιδιότητες
Οι ιδιοτητες εχουνδυοκαταστασεις: ’καλο’ και ’ελαττωματικο’

προϊον, γιαπαραδειγμα. Υπαρχουνδυοτυποι χαρτωνελεγχουποιο-
τητας για ιδιοτητες:οι 𝑝-χάρτες ελέγχου που μετρουν το ποσοστο
των ελαττωματικων σε ενα δειγμα (δινεται στην ενοτητα 2.2.1)
και οι 𝑐-χάρτες ελέγχου που μετρουν τον αριθμο των ελαττωμα-
των ανα ελαττωματικο προϊον (δινεται στην ενοτητα 2.2.1).
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𝑝-χάρτες ελέγχου
Η χρησιμοποιηση των 𝑝-χαρτών ελέγχου ποιότητας ειναι ο κα-

λυτερος τροπος να ελεγξει κανεις τις ιδιοτητες.
Μαθηματικό υπόβαθρο: Οι ιδιοτητες που ειναι σε δυο κατα-

στασεις (‘καλο’, η ’κακο’) ακολουθουν τη διωνυμικη κατανομη.
Στην πραξη ομως, οταν το μεγεθος των δειγματων ειναι μεγαλο
μπορει να χρησιμοποιηθει η κανονικη κατανομη που βασιζεται
στο κεντρικο οριακο θεωρημα. Με απλα λογια, ανεξαρτητα απο
τις κατανομες τουπληθυσμου (ομοιομορφη, κανονικη, βητα, κ.α.),
η καθεμια με την δικη της μεση τιμη (𝜇) και τυπικη αποκλιση (𝜎),
η κατανομη των δειγματικων μεσωνπαντοτε προσεγγιζει την κα-
νονικη κατανομη, οταν ο αριθμος των δειγματων αυξανει.

Για τους 𝑝-χαρτες ελεγχου, οι τυποι που δινουν το πάνω και
κάτω όριο ελέγχου ειναι:

𝑈𝐶𝐿 = 𝑝+𝑧𝜎 ̂ (2.1)
𝐿𝐶𝐿 = 𝑝−𝑧𝜎 ̂ (2.2)

οπου:

𝑝 = το μεσο ποσοστο των ελαττωματικων στο δειγμα
𝑛 = το μεγεθος του δειγματος σε καθε δειγμα
𝑧 = ο αριθμος των τυπικων αποκλισεων

(𝑧 = 3 για ορια 99.73% και 𝑧 = 2 για ορια 95.45%)
𝜎 ̂ = η τυπικη αποκλιση της δειγματικης κατανομης

H τυπικη αποκλιση της κατανομης των ’ελαττωματικων’ σε ενα
δειγμα (𝜎 ̂) δινεται απο τη σχεση:

𝜎 ̂ =
𝑝(1−𝑝)

𝑛 (2.3)

Σημείωση: Σε περιπτωση που τα μεγεθη των δειγματων δεν
ειναι ιδια, τοτε χρησιμοποιουνται αλλες τεχνικες.

Παράδειγμα 2-1: Ο διευθυντης παραγωγης σε ενα εργοστασιο
κατασκευης ελαστικων αυτοκινητων εχει ελεγξει τον αριθμο των
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ελαττωματικωνελαστικωνσε10δειγματαμε20ελαστικασεκαθε
δειγμα. Ο παρακατωΠινακας 2.1 δινει τον αριθμο των ελαττωμα-
τικων ελαστικων που βρηκε σε καθε δειγμα.

Πινακας 2.1: Δεδομενα για το εργοστασιο των ελαστικων.
Δειγμα # ελαττωματικων Ποσοστο ελαττωματικων

1 3 0,15
2 2 0,10
3 1 0,05
4 2 0,10
5 1 0,05
6 3 0,15
7 3 0,15
8 2 0,10
9 1 0,05
10 2 0,10

Κατασκευαστε εναν 𝑝-χαρτη ελεγχου για τα δεδομενα αυτα.
Επίλυση:
Η κεντρικη γραμμη του 𝑝-χαρτη ειναι η μεση τιμη του ποσο-

στου των ελαττωματικων ελαστικων:

𝑝 = συνολικος αριθμος ελαττωματικων ελαστικων
συνολικος αριθμος παρατηρησεων

= 20
200 = 0,10

𝜎 ̂ = 𝑝(1−𝑝)
𝑛 = (0,10)(0,90)

10 = 0,067

𝑈𝐶𝐿 = 𝑝+𝑧𝜎 ̂ = 0,10+3(0,067) = 0,301
𝐿𝐶𝐿 = 𝑝−𝑧𝜎 ̂ = 0,10−3(0,067) = −0,101 → 0

Επειδη δεν μπορει το κατωοριο να ειναι αρνητικο, το βαζουμε ισο
με μηδεν.
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Στα Σχηματα 2.1, 2.2, και 2.3, δινονται η επιλυση του Παρα-
δειγματος 2-1στοExcel, η επεξηγησηορισμενωνκελιων τουExcel
και η κατασκευη του 𝑝-χαρτη ελεγχου ποιοτητας, αντιστοιχα.

Τιμή	z 3
σ 0.067

Δείγμα
#	

ελαττωματικών
#	παρατη‐
ρήσεων

%	ελαττω‐
ματικών

CL UCL LCL

1 3 20 0.15 0.100 0.301 0
2 2 20 0.10 0.100 0.301 0
3 1 20 0.05 0.100 0.301 0
4 2 20 0.10 0.100 0.301 0
5 1 20 0.05 0.100 0.301 0
6 3 20 0.15 0.100 0.301 0
7 3 20 0.15 0.100 0.301 0
8 2 20 0.10 0.100 0.301 0
9 1 20 0.05 0.100 0.301 0
10 2 20 0.10 0.100 0.301 0

Σύνολο 20 200

ΔΕΝΜΠΟΡΕΙ	ΝΑ	
ΕΙΝΑΙ	ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ	
ΤΟΥ	ΜΗΔΕΝΟΣ

Σχημα 2.1: Eπιλυση του Παραδειγματος 2-1 στο Excel.

Κελç  ΕπεξßγησηD7 B7/C7E7 $B$な7/$C$な7F7 $E$7+$B$ぬ*$B$ねG7 )Fゅ$E$7‐$B$ぬ*$B$ね>ど;$E$7‐$B$ぬ*$B$ね;どょBね SQRTゅGなな*ゅな‐Gななょ/Eななょ
Σχημα 2.2: Eπεξηγηση ορισμενων κελιων του Excel τουΠαραδειγ-
ματος 2-1.

𝑐-χάρτες ελέγχου
Ηχρησιμοποιησητων 𝑐-χαρτώνελέγχουποιότηταςγινεται, οταν

θελει καποιος να ελεγξει τον αριθμο των ελαττωματων ανα μο-
ναδα ελαττωματικου προϊοντος και το ποσοστο των ελαττωμα-
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Σχημα 2.3: Κατασκευη του 𝑝-χαρτη ελεγχου ποιοτητας τουΠαρα-
δειγματος 2-1 στο Excel.

τικων δεν μπορει να υπολογιστει. Ένα ελαττωματικο προϊον μπο-
ρει να εχει ενα η περισσοτερα ελαττωματα.

Μαθηματικόυπόβαθρο:Όπωςκαιστους𝑝-χαρτες ελεγχουποιο-
τητας, η κανονικη κατανομη χρησιμοποιειται για να προσεγγισει
τον αριθμο των ελαττωματων ανα ελαττωματικο προϊον. Ο αριθ-
μος τωνελαττωματωναναελαττωματικημοναδαπροϊοντοςακο-
λουθει την κατανομη Poisson. Η διακυμανση (διασπορα) της κα-
τανομης Poisson ισουται με τη μεση τιμη της. Και ετσι η τυπικη
αποκλιση υπολογιζεται ως η τετραγωνικη ριζα της μεσης τιμης
που αντιστοιχει στο μεσο αριθμο των ελαττωματων ανα ελαττω-
ματικο προϊον (δειτε τη σχεση 2.6).

Για τους 𝑐-χαρτες ελεγχου ποιοτητας, οι τυποι που δινουν το
πάνω και κάτω όριο ελέγχου ειναι:

𝑈𝐶𝐿 = 𝑐+𝑧𝜎 (2.4)
𝐿𝐶𝐿 = 𝑐−𝑧𝜎 (2.5)
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οπου:

𝑐 = ο μεσος αριθμος των ελαττωματων
ανα ελαττωματικη μοναδα

𝑛 = το μεγεθος του δειγματος σε καθε δειγμα
𝑧 = ο αριθμος των τυπικων αποκλισεων

(𝑧 = 3 για ορια 99.73% και 𝑧 = 2 για ορια 95.45%)
𝜎 = η τυπικη αποκλιση της δειγματικης κατανομης

Η τυπικη αποκλιση της δειγματικης κατανομης δινεται απο τη
σχεση:

𝜎 = 𝑐 (2.6)

Παράδειγμα 2-2: Ο διευθυντης ενος ξενοδοχειου θελει να ελεγ-
ξει και να μειωσει τον αριθμο των παραπονων των πελατων του
ξενοδοχειου. Ο παρακατω Πινακας 2.2 δινει τον αριθμο των πα-
ραπονων ανα μηνα που παρατηρηθηκαν σε ενα δειγμα 12 μηνων.

Πινακας 2.2: Δεδομενα του Παραδειγματος 2-2.

Μηνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
# παραπονων 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 3 4

Κατασκευαστε ενα 𝑐-χαρτη ελεγχου ποιοτητας για τα δεδο-
μενα αυτα.

Επίλυση:

𝑐 = ο μεσος αριθμος παραπονων ανα εβδομαδα

= 30
12 = 2,5

𝜎 = 𝑐 = 2,5 = 1,5811
𝑈𝐶𝐿 = 𝑐+𝑧𝜎 = 𝑐+𝑧 𝑐 = 2,5+3(1,5811) = 7,243
𝐿𝐶𝐿 = 𝑐−𝑧𝜎 = 𝑐−𝑧 𝑐 = 2,5−3(1,5811) = −2,243 → 0
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Επειδη δεν μπορει το κατωοριο να ειναι αρνητικο, το βαζουμε ισο
με μηδεν.

Στα Σχηματα 2.4, 2.5, και 2.6, δινονται η επιλυση του Παρα-
δειγματος 2-2στοExcel, η επεξηγησηορισμενωνκελιων τουExcel
και η κατασκευη του 𝑐-χαρτη ελεγχου ποιοτητας, αντιστοιχα.

1
2
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A B C D E

むιづή z ぬ
c に,の
σ な,のぱなな

Μήでας
# 

ぱαびαぱñでωで
CL UCL LCLな ぬ に,の ば,にねぬ どに に に,の ば,にねぬ どぬ ぬ に,の ば,にねぬ どね な に,の ば,にねぬ どの ぬ に,の ば,にねぬ どは ぬ に,の ば,にねぬ どば に に,の ば,にねぬ どぱ に に,の ば,にねぬ どひ ぬ に,の ば,にねぬ どなど な に,の ば,にねぬ どなな ぬ に,の ば,にねぬ どなに ね に,の ば,にねぬ ど

み¢でばぢば ぬど
Σχημα 2.4: Eπιλυση του Παραδειγματος 2-2 στο Excel.

2.2.2 Χάρτες ελέγχου ποιότητας για μεταβλητές
Οι μεταβλητες που ενδιαφερουν συνηθως στην παραγωγη ει-

ναι το βαρος, το μηκος, η ταχυτητα, η διαμετρος, κ.α., με κοινο
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Κελç  ΕπεξßγησηBば Bにぬ/AににBぱ SQRTゅBばょCなな $B$ばDなな SQRTゅ$B$ばょ*$B$は+$B$ば)Fゅ$B$ば‐ゅSQRTゅ$B$ばょ*$B$はょ>ど;$B$ば‐ゅSQRTゅ$B$ばょ*$B$はょ;どょEなな
Σχημα 2.5: Eπεξηγηση ορισμενων κελιων του Excel τουΠαραδειγ-
ματος 2-2.

 

どな
にぬ
ねの
はば
ぱ

な に ぬ ね の は ば ぱ ひ など なな なにΑ
び
ιず
づ
ός
 Π
α
び
α
ぱ
όで
ω
で

C  χάびτとς

# ぱαびαぱόνωνCL
UCL
LCL

Παびατとびήσεις

Σχημα 2.6: Κατασκευη του 𝑐-χαρτη ελεγχου ποιοτητας του Παρα-
δειγματος 2-2 στο Excel.

χαρακτηριστικο οτι παιρνουν τιμες σε ενα συνεχες διαστημα τι-
μων. Υπαρχουν δυο τυποι χαρτων ελεγχου ποιοτητας για μετα-
βλητες: οι 𝑥-χάρτες ελέγχου ποιότητας που μετρουν τις αλλαγες
στη μεση τιμη (δινεται στην υπο-ενοτητα 2.2.2) και οι 𝑅-χάρτες
ελέγχουποιότηταςπουμετρουν τηδιασπορα των τιμωνγυρωαπο
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τη μεση τιμη (δινεται στην υπο-ενοτητα 2.2.2). Οι δυο αυτοι χαρ-
τες ελεγχου πηγαινουν συνηθως μαζι ως πακετο μια και μετρουν
τις δυοβασικεςπαραμετρους: τηνκεντρικη τασηκαι τηδιασπορα.

𝑥-χάρτες ελέγχου
Μαθηματικό υπόβαθρο: Και παλι το κεντρικο οριακο θεωρημα

αποτελει τη βαση των 𝑥-χαρτων ελεγχου. Ανεξαρτητα απο τις κα-
τανομες τουπληθυσμου (ομοιομορφη, κανονικη, βητα, κ.α.), η κα-
θεμια με την δικη της μεση τιμη (𝜇) και τυπικη αποκλιση (𝜎), η
κατανομη των 𝑥’s παντοτε προσεγγιζει την κανονικη κατανομη
καθως ο αριθμος των δειγματων αυξανει, ανεξαρτητα αν το μεγε-
θος του καθε δειγματος ειναι μικρο.

Περίπτωση 1: Η πραγματικη τυπικη αποκλιση της διαδικασιας
(ολου του πληθυσμου) ειναι γνωστη. Για τους 𝑥-χάρτες ελέγχου
ποιότητας, οι τύποι που δίνουν το πάνω και κάτω όριο ελέγχου ει-
ναι:

𝑈𝐶𝐿 = 𝑥+𝑧𝜎 (2.7)
𝐿𝐶𝐿 = 𝑥−𝑧𝜎 (2.8)

οπου:

𝑥 = η μεση τιμη των δειγματικων μεσων= 𝑥 +𝑥 +⋯+𝑥
𝑛

𝜇 = η μεση τιμη του συνολικου πληθυσμου (της διαδικασιας)
𝜎 = η τυπικη αποκλιση του πληθυσμου (της διαδικασιας)
𝑧 = ο αριθμος των τυπικων αποκλισεων

της κανονικης κατανομης
(𝑧 = 3 για ορια 99.73% και 𝑧 = 2 για ορια 95.45%)

𝜎 = η τυπικη αποκλιση των δειγματικων μεσων= 𝜎
√𝑛

Περίπτωση 2: Η πραγματικη τυπικη αποκλιση της διαδικασιας
(ολου του πληθυσμου) δεν ειναι γνωστη. Τοτε, για τους 𝑥-χάρτες
ελέγχουποιότητας, οι τύποι πουδίνουν τοπάνωκαι κάτωόριο ελέγ-
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χου ειναι:

𝑈𝐶𝐿 = 𝑥+Α 𝑅 (2.9)
𝐿𝐶𝐿 = 𝑥−𝐴 𝑅 (2.10)

οπου:

𝑅 = το μεσο ευρος των δειγματων=
∑ 𝑅

𝑛
𝑅 = ευρος για το 𝑖-στο δειγμα
Α = Παραγοντας για τον 𝑥-χαρτη ελεγχου που δινεται

στον Πινακα 2.3
𝑥 = η μεση τιμη των δειγματικων μεσων

Παράδειγμα 2-3: Ο διευθυντης παραγωγης σε μια σοκολατο-
βιομηχανια αποφασιζει να ελεγξει το βαρος μιας συγκεκριμενης
σοκολατας. Παιρνει 10 δειγματα, το καθενα απο 10 σοκολατες. Ο
Πινακας 2.4 δινει το μεσο βαρος για καθε δειγμα και το ευρος του
βαρους του καθε δειγματος.

Κατασκευαστε ενα 𝑥-χαρτη ελεγχου ποιοτητας για τα δεδο-
μενα αυτα γνωριζοντας οτι η τυπικη αποκλιση της διαδικασιας
(του συνολικου πληθυσμου) ειναι 0,8.

Επίλυση:

, , , , , , , , , ,

, ,

𝑈𝐶𝐿 = 𝑥+𝑧𝜎 = 10,046+3(0,08/√10) = 10,805
𝐿𝐶𝐿 = 𝑥−𝑧𝜎 = 10,046−3(0,08/√10) = 9,287

Στα Σχηματα 2.7, 2.8, και 2.9, δινονται η επιλυση του Παρα-
δειγματος 2-3στοExcel, η επεξηγησηορισμενωνκελιων τουExcel
και η κατασκευη του 𝑥-χαρτη ελεγχου ποιοτητας, αντιστοιχα, για
γνωστο 𝜎 του πληθυσμου.
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10100,83

Δείγμα Μέσο βάρος 
(γραμ.) Εύρος UCL LCL1 10,05 1 10,805 9,2872 10,12 2 10,805 9,2873 9,95 2 10,805 9,2874 9,99 2,5 10,805 9,2875 10,15 1,5 10,805 9,2876 10,19 3 10,805 9,2877 9,85 2 10,805 9,2878 9,88 1,5 10,805 9,2879 10,21 2,5 10,805 9,28710 10,07 2 10,805 9,287

Μέσος 
όρος

10,046 2

με γνωστό σ
x̅ Διάγραμμα

Δεδομένα
Αριθμός δειγμάτων
Μέγεθος δείγματος

Τυπική aπόκλιση πληθ.
z

Σχημα 2.7: Eπιλυση του Παραδειγματος 2-3 στο Excel (το 𝜎 ειναι
γνωστο).

Κελç ΕπεξßγησηBにに AVERAGEゅBなに:BになょCにに AVERAGEゅCなに:CになょDなに $B$にに+$C$ば*ゅ$C$は/SQRTゅ$C$のょょEなに $B$にに‐$C$ば*ゅ$C$は/SQRTゅ$C$のょょ
Σχημα 2.8: Eπεξηγηση ορισμενων κελιων του Excel τουΠαραδειγ-
ματος 2-3 (το 𝜎 ειναι γνωστο).
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Πινακας 2.3: Παραγοντες για τον προσδιορισμο των οριων ελεγ-
χου για 𝑥- και 𝑅-χαρτες.

Μεγεθος Παραγοντας για -χαρτη Παραγοντες για -χαρτη
Δειγματος Μεσος παραγοντας Κατω ευρος Πανω ευρος

2 1,880 0 3,267
3 1,023 0 2,575
4 0,729 0 2,282
5 0,577 0 2,115
6 0,483 0 2,004
7 0,419 0,076 1,924
8 0,373 0,136 1,864
9 0,337 0,184 1,816
10 0,308 0,223 1,777
11 0,29 0,26 1,74
12 0,27 0,28 1,72
13 0,25 0,31 1,69
14 0,24 0,33 1,67
15 0,22 0,35 1,65
16 0,21 0,36 1,64
17 0,20 0,38 1,62
18 0,19 0,39 1,61
19 0,19 0,40 1,60
20 0,18 0,41 1,59
21 0,17 0,43 1,58
22 0,17 0,43 1,57
23 0,16 0,44 1,56
24 0,16 0,45 1,55
25 0,15 0,46 1,54

Σε περιπτωση που η τυπικη αποκλιση της διαδικασιας (ολου
του πληθυσμου) δεν ειναι γνωστη, τοτε

𝑅 = 𝑅 +𝑅 +⋯+𝑅
𝑛

= 1+2+2+2,5+1,5+3+2+1,5+2,5+2
10 = 20

10 = 2,0

Χρησιμοποιωντας τονΠινακα2.3, τοπανωκαι κατωοριο ελεγχου
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Πινακας 2.4: Δεδομενα του Παραδειγματος 2-3.
Δειγμα Μεσο βαρος σε gr (𝑥) Ευρος του δειγματος (𝑅)

1 10,05 1,00
2 10,12 2,00
3 9,95 2,00
4 9,99 2,50
5 10,15 1,50
6 10,19 3,00
7 9,85 2,00
8 9,88 1,50
9 10,21 2,50
10 10,07 2,00

10

10,5

11

.Ο
.

x ̄
´ε γ｀ωστό σ

Μέσος 
Όρος

UCL

8,5

9

9,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Μ
.

Δείγ´α

UCL

LCL

Σχημα 2.9: Κατασκευη του 𝑥-χαρτη ελεγχου ποιοτητας του Παρα-
δειγματος 2-3 στο Excel (το 𝜎 ειναι γνωστο).

για τους δειγματικους μεσους υπολογιζονται ως εξης:

𝑈𝐶𝐿 = 𝑥+Α 𝑅 = 10,046+(0,308)(2) = 10,662
𝐿𝐶𝐿 = 𝑥−𝐴 𝑅 = 10,046−(0,308)(2) = 9,430
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Στα Σχηματα 2.10, 2.11, 2.12, και 2.13, δινονται η επιλυση του
Παραδειγματος 2-3 στοExcel, η επεξηγησηορισμενωνκελιων του
Excel, η κατασκευη του 𝑥-χαρτη, και η κατασκευη του 𝑅-χαρτη
ελεγχου ποιοτητας, αντιστοιχα, για αγνωστο 𝜎 του πληθυσμου.

x̅	&	R	Διαγράμματα

10
10
0.8
3

Δείγμα
Μέσο	βάρος	
(γραμ.)

Εύρος UCL LCL UCL LCL

1 10.05 1 10.662 9.430 3.554 0.446
2 10.12 2 10.662 9.430 3.554 0.446
3 9.95 2 10.662 9.430 3.554 0.446
4 9.99 2.5 10.662 9.430 3.554 0.446
5 10.15 1.5 10.662 9.430 3.554 0.446
6 10.19 3 10.662 9.430 3.554 0.446
7 9.85 2 10.662 9.430 3.554 0.446
8 9.88 1.5 10.662 9.430 3.554 0.446
9 10.21 2.5 10.662 9.430 3.554 0.446
10 10.07 2 10.662 9.430 3.554 0.446

Μέσος	
όρος

10.046 2

με	άγνωστο	σ R	Διάγραμμα

x̅	Διάγραμμα

Δεδομένα
Αριθμός	δειγμάτων
Μέγεθος	δείγματος

Τυπική	απόκλιση	πληθ.
z

Σχημα 2.10: Eπιλυση τουΠαραδειγματος 2-3 στο Excel (το𝜎 ειναι
αγνωστο).

𝑅-χάρτης ελέγχου
Το ευρος των τιμων ενος δειγματος ειναι η διαφορα μεταξυ

της μεγιστης και της ελαχιστης τιμης στο δειγμα. Το ευρος αυτο
εχει να κανει με τη μεταβλητοτητα της διαδικασιας, αντι για τη
συγκεντρωση των τιμων γυρω απο τη μεση τιμη. Μπορει σε μια
διαδικασια η μεση τιμη των δειγματων να παραμενει η ιδια, αλλα
η μεταβλητοτητα μεταξυ των δειγματων να ειναι πολυ μεγαλη.
Για το λογο αυτο χρησιμοποιουνται οι 𝑅-χαρτες ελεγχου για τον
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Κελç ΕπεξßγησηBにに AVERAGEゅBなに:BになょCにに AVERAGEゅCなに:CになょDなに $B$にに+ど,ぬどぱ*$C$ににEなに $B$にに‐ど,ぬどぱ*$C$ににFなに な,ばばば*$C$ににGは ど,ににぬ*$C$にに
Σχημα 2.11: Eπεξηγηση ορισμενων κελιων του Excel του Παρα-
δειγματος 2-3 (το 𝜎 ειναι αγνωστο).

10
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x ̄
´ε άγ｀ωστο σ

Μέσος Όρος

UCL

8,5

9

9,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Μ
.

Δείγ´α

UCL

LCL

Σχημα 2.12: Κατασκευη του 𝑥-χαρτη ελεγχου ποιοτητας του Πα-
ραδειγματος 2-3 στο Excel (το 𝜎 ειναι αγνωστο).

ελεγχο της μεταβλητοτητας, της διακυμανσης των τιμων. Η θεω-
ρια ειναι η ιδια οπως και για τους 𝑥-χαρτες ελεγχου ποιοτητας.

Οι τυποι για τον υπολογισμο των οριων ελεγχου για τα ευρη
των διαδικασιων ειναι:

𝑈𝐶𝐿 = 𝐷 𝑅 (2.11)
𝐿𝐶𝐿 = 𝐷 𝑅 (2.12)
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2

2,5

3

3,5

4

Ο
.

R ‐ χάρτης

Εύρος

UCL

0

0,5

1

1,5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Μ
.

Δείγμα

LCL

Μέσο 
Εύρος

Σχημα 2.13: Κατασκευη του 𝑅-χαρτη ελεγχου ποιοτητας του Πα-
ραδειγματος 2-3 στο Excel (το 𝜎 ειναι αγνωστο).

οπου:
𝑈𝐶𝐿 = το πανω οριο ελεγχου για το ευρος
𝐿𝐶𝐿 = το κατω οριο ελεγχου για το ευρος

𝐷 , 𝐷4 = τιμες που δινονται στον Πινακα 2.3

Παράδειγμα 2-4: Στο Παραδειγμα 2-3, το μεσο ευρος του βα-
ρους της σοκολατας ειναι 2,0 γραμμαρια. Με μεγεθος δειγματος
𝑛 = 10, το πανω και κατω οριο για τον 𝑅-χαρτη ειναι:

𝑈𝐶𝐿 = 𝐷 𝑅 = (1,777)(2) = 3,554
𝐿𝐶𝐿 = 𝐷 𝑅 = (0,223)(2) = 0,446

Ο στατιστικος ελεγχος διαδικασιας απαιτει και τους δυο χαρ-
τες, τον 𝑥-χαρτη και τον 𝑅-χαρτη για μια ολοκληρωμενη αποτι-
μηση, επειδη ο δειγματικος μεσος μπορει να ειναι εκτος ελεγχου,
ενω το ευρος να ειναι υπο ελεγχο και αντιστροφα.

Βήματα για τη χρήση των 𝑥- και 𝑅- χαρτών ελέγχου ποιότητας:
Υπαρχουν πεντε βηματα που πρεπει κανεις να ακολουθησει για
τη χρηση των 𝑥- και 𝑅-χαρτων ελεγχου ποιοτητας:

1. Συγκεντρωστε 20-25 δειγματα με n=5 παρατηρησεις για το
καθε δειγμα και υπολογιστε τη μεση τιμη και το ευρος για
το καθε δειγμα.
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2. Υπολογιστε τις μεσες τιμες𝑥, και𝑅 και ταορια ελεγχου (πανω
και κατω) για διαστημα εμπιστοσυνης 99,73% (𝑧 = 3 τυπι-
κεςαποκλισεις της κανονικης κατανομης). Χρησιμοποιειστε
τη μεση τιμη της διαδικασιας (𝜇 του πληθυσμου) αν η διαδι-
κασια δεν ειναι υπο ελεγχο για τον υπολογισμο των οριων
ελεγχου.

3. Κανετε το γραφημα των δειγματικων μεσων και των δειγ-
ματικων ευρων για να εξακριβωσετε, οτι τα μεγεθη αυτα
δεν βγαινουν εξω απο τα αποδεκτα ορια.

4. Ελεγξτε σημεια που δειχνουν, οτι η διαδικασια ειναι εκτος
ελεγχου.Προσπαθειστε ναβρειτε τις αιτιες τωναποκλισεων
αυτωνκαι επαναπροσδιοριστε τηδιαδικασια ξεκινωντας την
απο την αρχη.

5. Συγκεντρωστε και αλλα δειγματα και αν ειναι εφικτο επα-
νακαθοριστε τα ορια ελεγχου χρησιμοποιωντας τα νεα δε-
δομενα.

Συνηθεις 𝑧-τιμες, δηλαδη, αριθμος τυπικων αποκλισεων της
κανονικης κατανομης που απαιτουνται για ενα επιθυμητο επι-
πεδο εμπιστοσυνης δινονται στον Πινακα 2.5.

Πινακας 2.5: Συνηθεις 𝑧-τιμες.
Επιθυμητο οριο ελεγχου (%) 𝑧-τιμη

90,0 1,65
95,0 1,96
95,45 2,00
96,0 2,05
97,0 2,17
98,0 2,33
99,0 2,58
99,73 3,00
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2.3 Ικανότητα Διαδικασίας
Ικανότητα διαδικασίας ειναι η δυνατοτητα της διαδικασιας να

παραγειπροϊονταηυπηρεσιεςσυμφωναμετιςπροδιαγραφεςσχε-
διασης που τεθηκαν, ειτε απο τους μηχανικους σχεδιασης, ειτε
απο τους ιδιους τους πελατες.Μπορει μια διαδικασια να ειναι υπο
ελεγχο, αλλα το αποτελεσμα της διαδικασιας, προϊον η υπηρεσια,
να μην πληρει τις σχεδιασμενες προδιαγραφες.

Υπαρχουν δυο μετρησεις για να προσδιοριστει αν μια διαδι-
κασια ειναι ικανη η οχι: Ο δείκτης ικανότητας της διαδικασίας, 𝐶 ,
και ο δείκτης ικανότητας της διαδικασίας,𝐶 , πουαναπτυσσονται
στις επομενες δυο υποενοτητες.

2.3.1 Δείκτης ικανότητας διαδικασίας, 𝐶
Ο δείκτης ικανότητας διαδικασίας, 𝐶 , οριζεται ως το πηλικο

της μεταβλητοτητας (του ευρους των τιμων) των προδιαγραφων
προς τη μεταβλητοτητα (του ευρους των τιμων) της διαδικασιας
και δινεται απο τη σχεση:

𝐶 = ευρος των προδιαγραφων
ευρος της διαδικασιας

= Πανω οριο προδιαγραφης−Κατω οριο προδιαγραφης
6𝜎

= 𝑈𝐶𝐿−𝐿𝐶𝐿
6𝜎 (2.13)

Το ευρος της διαδικασιας υπολογιζεται ως το γινομενο 6 τυπικων
αποκλισεων, επειδη οι περισσοτερες μετρησεις βρισκονται στο
διαστημα (𝜇 − 3𝜎,𝜇 + 3𝜎), το οποιο δινει ενα συνολικο ευρος 6
τυπικων αποκλισεων.

Υπαρχουν 3 δυνατα ευρη τιμων για το μεγεθος 𝐶 :
𝐶 = 1: Σημαινει οτι η μεταβλητοτητα της διαδικασιας ισου-

ται με το ευρος των προδιαγραφων και η διαδικασία είναι οριακά
ικανή.

𝐶 ≤ 1: Σημαινει οτι η μεταβλητοτητα της διαδικασιας ειναι
εξω απο το ευρος των προδιαγραφων και η διαδικασία δεν είναι
ικανή να παραγει εντος προδιαγραφων και πρεπει να βελτιωθει.
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𝐶 ≥ 1: Σημαινει οτι η μεταβλητοτητα της διαδικασιας ειναι
μεσα στο ευρος των προδιαγραφων και η διαδικασία είναι ικανή,
ξεπερνωντας την ελαχιστη ικανοτητα της.

Παράδειγμα 2-5: Σε μια ασφαλιστικη εταιρεια η διαδικασια
απαιτησης μιας συγκεκριμενης ασφαλειας εχει 𝑥 = 180 λεπτα και
𝜎=0,5 λεπτα. Οι προδιαγραφες της εταιρειας για να ικανοποιει
τους πελατες της ειναι 180 ± 3 λεπτα. Βρειτε το δεικτη ικανοτη-
τας της διαδικασιας αυτης.

Επίλυση:
Τα πανω και κατω ορια προδιαγραφων ειναι: USL = 180+3 =

183 λεπτα και LSL = 180-3=177 λεπτα. Και ο δεικτης ικανοτητας
της διαδικασιας, 𝐶 , ειναι:

𝐶 = 𝑈𝐶𝐿−𝐿𝐶𝐿
6𝜎 = 183−177

6(0,5) = 6
3 = 2

’Αρα η διαδικασια αυτη ειναι πολυ ικανη.

2.3.2 Δείκτης ικανότητας διαδικασίας, 𝐶
Ο δεικτης ικανοτητας της διαδικασιας, 𝐶 , ειναι πολυ χρησι-

μος στη μετρηση της ικανοτητας μιας διαδικασιας. Αλλα εχει ενα
μειονεκτημα: υποθετει οτι η μεταβλητοτητα της διαδικασιας ει-
ναι ταυτισμενημε τημεταβλητοτητατωνπροδιαγραφων,πραγμα
το οποιο δεν συμβαινει παντοτε στην πραξη. Σε αυτη την περι-
πτωση χρησιμοποιειται ενα αλλο μεγεθος για τη μετρηση της ικα-
νοτητας τηςδιαδικασιας, πουλεγεται δεικτης ικανοτητας τηςδια-
δικασιας 𝐶 .

Ο δείκτης ικανότητας διαδικασίας, 𝐶 , ειναι ενα ποσοστο της
μεταβλητοτητας (3𝜎) μεταξυ του μεσου της διαδικασιας και του
πλησιεστερου οριου προδιαγραφων και οριζεται απο τη σχεση:

𝐶 =min 𝑈𝑆𝐿−𝜇
3𝜎 , 𝜇−𝐿𝑆𝐿3𝜎 (2.14)

οπου:
𝜇 = η μεση τιμη της διαδικασιας
𝜎 = η τυπικη αποκλιση της διαδικασιας
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Παλι η τιμη του𝐶 πρεπει να ειναι μεγαλυτερη η ιση της μοναδας
για να ειναι η διαδικασια ικανη.

Παράδειγμα 2-6: Μια μηχανη παραγει ενα προϊον με τα ακο-
λουθα χαρακτηριστικα:𝑈𝑆𝐿 = 11, 𝐿𝑆𝐿 = 5, 𝜇=6, 𝜎=1. Υπολογιστε
τους δυο δεικτες ικανοτητας της διαδικασιας αυτης, 𝐶 και 𝐶 ,
και συγκρινετε τα αποτελεσματα.

Επίλυση:
Ο δεικτης ικανοτητας της διαδικασιας, 𝐶 , ειναι:

𝐶 = 𝑈𝐶𝐿−𝐿𝐶𝐿
6𝜎 = 11−5

6(1) = 6
6 = 1

’Αρα με βαση το κριτηριο αυτο η διαδικασια ειναι οριακα ικανη.
Αλλα, ο δεικτης ικανοτητας της διαδικασιας, 𝐶 , ειναι:

𝐶 = min 𝑈𝑆𝐿−𝜇
3𝜎 , 𝜇−𝐿𝑆𝐿3𝜎

= min 11−6
3(1) , 6−53(1)

= min(1,67,0,33) = 0,33

’Αρα με βαση το κριτηριο αυτο, η διαδικασια δεν ειναι ικανη. Ο
λογος που διαφερουν τα δυο αυτα μεγεθη, 𝐶 και 𝐶 , ειναι οτι η
διαδικασια δεν ειναι ευθυγραμμισμενη με το ευρος των προδια-
γραφων.

Στα Σχηματα 2.14 και 2.15, δινονται η επιλυση του Παραδειγ-
ματος 2-5 και του Παραδειγματος 2-6 στο Excel και η επεξηγηση
ορισμενων κελιων του Excel, αντιστοιχα.

2.4 Σύνοψητύπωνκαι εξισώσεωντουΚε-
φαλαίου

1. Μεσος δειγματος:
𝑥 =

∑ 𝑥
𝑛
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Μíση ぷぞづß はUCL ななLCL のΤべぱぞだß αぱόだぢぞση な
Cp  な
Cpk ど,ぬぬ

Cp

Cpk

Σχημα 2.14: Eπιλυση του Παραδειγματος 2-5 και του Παραδειγ-
ματος 2-6 στο Excel.

Κελç ΕπεξßγησηBぱ ゅBの‐Bはょ/ゅは*BばょB1ぱ ゅB1の‐B1はょ/は*B1ばM)NゅゅB1ね‐B1はょ/ゅぬ*B1ばょ;    ゅB1の‐B1ねょ/ゅぬ*B1ばょょB1ひ
Σχημα 2.15: Eπεξηγηση ορισμενων κελιων του Excel του Παρα-
δειγματος 2-5 και του Παραδειγματος 2-6.

2. Τυπικη αποκλιση ενος δειγματος:

𝜎 =
∑ (𝑥 −𝑥)

𝑛−1



150 ⋅ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

3. Όρια ελεγχουγια χαρτεςποιοτικου ελεγχουμεταβλητων (πο-
σοτικων διαδικασιων):

• 𝑥-χαρτης ελεγχου ποιοτητας, μεσος δειγματος, οταν η
τυπικη αποκλιση της κατανομης της διαδικασιας,𝜎, ει-
ναι γνωστη:

Πανω οριο ελεγχου= 𝑈𝐶𝐿 = 𝑥+𝑧𝜎

Κατω οριο ελεγχου= 𝐿𝐶𝐿 = 𝑥−𝑧𝜎
οπου:

𝜎 = 𝜎
√𝑛

• 𝑥-χαρτης ελεγχου ποιοτητας, μεσος δειγματος, οταν η
τυπικηαποκλισητηςκατανομης τηςδιαδικασιας,𝜎, δεν
ειναι γνωστη:

Πανω οριο ελεγχου= 𝑈𝐶𝐿 = 𝑥+𝐴 𝑅

Κατω οριο ελεγχου= 𝐿𝐶𝐿 = 𝑥−𝐴 𝑅
• 𝑅-χαρτης ελεγχου ποιοτητας, ευρος δειγματος:

Πανω οριο ελεγχου= 𝑈𝐶𝐿 = 𝐷 𝑅

Κατω οριο ελεγχου= 𝐿𝐶𝐿 = 𝐷 𝑅

4. Όρια ελεγχουγια χαρτεςποιοτικου ελεγχου ιδιοτητων (ποιο-
τικων διαδικασιων):

• 𝑝-χαρτης ελεγχουποιοτητας, ποσοστο ελαττωματικων:

Πανω οριο ελεγχου= 𝑈𝐶𝐿 = 𝑝+𝑧𝜎 ̂

Κατω οριο ελεγχου= 𝐿𝐶𝐿 = 𝑝−𝑧𝜎 ̂

οπου:

𝜎 ̂ =
𝑝(1−𝑝)

𝑛
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• 𝑐-χαρτης ελεγχουποιοτητας, αριθμος ελαττωματικων:

Πανω οριο ελεγχου= 𝑈𝐶𝐿 = 𝑐+𝑧 𝑐

Κατω οριο ελεγχου= 𝐿𝐶𝐿 = 𝑐−𝑧 𝑐

• Δεικτης ικανοτητας διαδικασιας, 𝐶 :

𝐶 = ευρος των προδιαγραφων
ευρος της διαδικασιας

= 𝑈𝐶𝐿−𝐿𝐶𝐿
6𝜎

οπου:
𝑈𝐶𝐿 = Πανω οριο προδιαγραφης.
𝐿𝐶𝐿 = Κατω οριο προδιαγραφης.

• Δεικτης ικανοτητας διαδικασιας, 𝐶 :

𝐶 =min 𝑈𝑆𝐿−𝜇
3𝜎 , 𝜇−𝐿𝑆𝐿3𝜎
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2.5 Ασκήσεις
1. Ένας κατασκευαστης εργαλειομηχανων κατασκευαζει ενα

ανταλλακτικο με μεση διαμετρο 0,56 εκατοστα. Πραγματο-
ποιειται δειγματοληψια με δειγματα 6 ανταλλακτικων το
καθενα. Το μεσο ευρος αυτων των δειγματων ειναι 0,006
εκατοστα. Βρειτε το πανω και κατω οριο ποιοτικου ελεγ-
χου.

2. Μια εταιρεια καφε παραγει καφε χωρις καφεΐνη σε κουτια.
Καθεκουτιπρεπει ναπεριεχει καθαροβαρος4ουγγιων, αλλα
αυτο εξαρταται απο τη μηχανη πληρωσης των κουτιων. Ο
υπευθυνος διαλεγει τυχαια δειγματα των 8 κουτιων και κα-
ταγραφει τημεσητιμηκαι το ευροςσεουγγιες γιακαθεδειγμα.
Τα δεδομενα για αρκετα δειγματα δινονται στον παρακατω
Πινακα. Το ερωτημα ειναι, αν η διαδικασια ειναι υπο ελεγχο
η οχι.

Δειγμα Ευρος Μεση Τιμη Δειγμα Ευρος Μεση Τιμη
Δειγματος Δειγματος Δειγματος Δειγματος

1 0,41 4,00 5 0,56 4,17
2 0,55 4,16 6 0,62 3,93
3 0,44 3,99 7 0,54 3,98
4 0,48 4,00 8 0,44 4,01

3. Συχναοιαεροπορικες εταιρειες μπερδευουντις βαλιτσες των
πτησεων. Μια αεροπορικη εταιρεια τις τελευταιες 6 εβδο-
μαδες μπερδεψε 12, 10, 7, 9, 12 και 10 βαλιτσες, αντιστοιχα.
Αναπτυξτε ενα 𝑐-χαρτη ελεγχου ποιοτητας σε επιπεδο ση-
μαντικοτητας 99,73% (δηλαδη, για 𝑧 = 3).

4. Μια εταιρεια κατασκευαζει καταλυτες για τις βενζινομηχα-
νες αυτοκινητων. Η εταιρεια εχει κανει διαφορα πειραματα
και βρηκε οτι η μεση τιμη ειναι 8,01 γραμμαρια και η τυ-
πικη αποκλιση ειναι 0,03. Οι τεχνικες προδιαγραφες ειναι
𝜇 = 8,0 και 𝜎 = 0,04, δηλαδη το πανω οριο προδιαγραφων
ειναι USL=8,0+3(0,04) = 8,12, και το κατω οριο προδιαγρα-
φων ειναι LSL=8,0-3(0,04) = 7,88. Ποια ειναι η ικανοτητα
της παραγωγικης διαδικασιας, 𝐶 , της εταιρειας αυτης;
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5. Ο διευθυντης ποιοτικου ελεγχου μιας εταιρειας πηρε δεκα
δειγματα με τεσσερις παρατηρησεις: Π1, Π2, Π3, και Π4, για
το καθενα. Τα δεδομενα και οι υπολογισμενες μεσες τιμες
δινονται στον παρακατω Πινακα.

Αριθμος Π1 Π2 Π3 Π4 Μεση Τιμη
Δειγματος Π1 Π2 Π3 Π4

1 12,5 12,3 12,6 12,7 12,525
2 12,8 12,4 12,4 12,8 12,600
3 12,1 12,6 12,5 12,4 12,400
4 12,2 12,6 12,5 12,3 12,400
5 12,4 12,5 12,5 12,5 12,475
6 12,3 12,4 12,6 12,6 12,475
7 12,6 12,7 12,5 12,8 12,650
8 12,4 12,3 12,6 12,5 12,450
9 12,6 12,5 12,3 12,6 12,500
10 12,1 12,7 12,5 12,8 12,525

Συνολο 125,00

Ανητυπικηαποκλισητηςδιαδικασιας ειναι 0,2 ουγγιες, ανα-
πτυξτε τα ορια του ποιοτικου ελεγχου 3 τυπικων αποκλι-
σεων για τη διαδικασια αυτη.

6. O διευθυντης τουποιοτικου ελεγχου τουπροηγουμενουπα-
ραδειγματος πηρε τεσσερα δειγματα με πεντε παρατηρη-
σεις το καθενα. Αν το μεσο ευρος των τεσσαρων δειγματων
ειναι 0,2 ουγγιες και η μεση τιμη των μεσων τιμων των πα-
ρατηρησεων ειναι 12,5 ουγγιες, αναπτυξτε ορια ελεγχου 3
τυπικων αποκλισεων για τη διαδικασια αυτη. Σημείωση: Η
τιμη του παραγοντα Α βρισκεται απο τον Πινακα 2.3.

7. Σε συνεχεια της παραπανω ασκησης, παιρνονται δεκα δειγ-
ματα απο πεντε παρατηρησεις το καθενα και το μεσο ευρος
βρεθηκε ισο με 0,3 ουγγιες. Αναπτυξτε ορια ελεγχου 3 τυπι-
κων αποκλισεων για το ευρος του δειγματος. Σημείωση: Οι
τιμες τωνπαραγοντων𝐷 ,𝐷 βρισκονταιαποτονΠινακα2.3.

8. Ο διευθυντης παραγωγης ενος εργοστασιου που παραγει
ενα προϊον ελεγξε τα ελαττωματικα προϊοντα σε 10 τυχαια
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δειγματατων30παρατηρησεωντοκαθενα. Τααποτελεσματα
του ελεγχου αυτου δινονται στον παρακατω Πινακα.

Αριθμος Αριθμος Αριθμ. παρατηρησεων
Δειγματος ελαττωματικων στο δειγμα

1 1 30
2 3 30
3 3 30
4 1 30
5 0 30
6 5 30
7 1 30
8 1 30
9 1 30
10 1 30

Συνολο 17 300

Κατασκευαστε εναχαρτηποιοτικου ελεγχου3τυπικωναπο-
κλισεων (𝑧 = 3).

9. Μια εταιρεια παγωγης χαρτιου παραγει χαρτι για τις εκδο-
τικες εταιρειες που βγαζουν εφημεριδες και περιοδικα. Στο
τελικοσταδιο τουποιοτικου ελεγχουτοχαρτι ελεγχεταιαπο
μια μηχανη που μετρα διαφορα ποιοτικα χαρακτηριστικα.
Όταν η διαδικασια ειναι σε ελεγχο, υπαρχουν 20 ελαττω-
ματα ανα ρολο χαρτιου.
(i)Κατασκευαστε εναχαρτηποιοτικου ελεγχουγια τοναριθμο
τωνελαττωματικωναναρολοχαρτιου. Χρησιμοποιειστεορια
ελεγχου δυο τυπικων αποκλισεων.
(ii) Αν το τελευταιο ρολο που ελεγχθηκε περιειχε 27 ελατ-
τωματα, ειναι η διαδικασια υπο ελεγχο;
(iii) Αν το τελευταιο ρολο που ελεγχθηκε περιειχε μονον 5
ελαττωματα, ειναι η διαδικασια υπο ελεγχο;

10. Τρεις μηχανες ενος εργοστασιου ελεγχονται για την ικανο-
τητα παραγωγης τους. Δινονται τα εξης δεδομενα.
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Μηχανη Τυπικη Αποκλιση
Μ1 0,2
Μ2 0,3
Μ3 0,05

Αν οι προδιαγραφες ειναι μεταξυ 12,35 και 12,65 ουγγιες,
βρειτε ποιες απο τις μηχανες αυτες ειναι ικανες να παρα-
γουν μεσα στις προδιαγραφες. Σημείωση: Υπολογιστε την
ικανοτητα διαδικασιας ολων των μηχανων και αν για κα-
ποια μηχανη ισχυει: 𝐶 ≥ 1 τοτε η μηχανη αυτη ειναι ικανη
να παραγει μεσα στις προδιαγραφες.

11. Μια εταιρειαπαραγει εναπροϊον.Ηυπευθυνηποιοτικου ελεγ-
χου πηρε 5 δειγματα απο 4 παρατηρησεις το καθενα οπως
δινονται στον παρακατω Πινακα.

Αριθμος Δειγματος Π1 Π2 Π3 Π4
1 604 612 588 600
2 597 601 603 607
3 570 581 592 585
4 605 620 588 595
5 614 590 604 608

(α) Υπολογιστε τα ορια ποιοτικου ελεγου για τον 𝑅-χαρτη
και τον 𝑥-χαρτη ελεγχου ποιοτητας.
(β) Επειδη εν τω μεταξυ προσληφθηκαν ορισμενοι νεοι ερ-
γαζομενοι, η υπευθυνη ποιοτικου ελεγχου εκανε αλλη μια
δειγματοληψια και πηρε τα εξης αποτελεσματα: 570, 603,
623, 583. Ειναι η διαδικασια της παραγωγης υπο ελεγχο;

12. Ένα πτηνοτροφειο διαφημιζει τα κοτοπουλα του οτι εχουν
30% λιγοτερες θερμιδες. Για να ειναι ενα κοτοπουλο χαμη-
λων θερμιδων, πρεπει η κατανομη των θερμιδων του στη-
θους του κοτοπουλου να εχει μεση τιμη 420 θερμιδες και
τυπικη αποκλιση (του πληθυσμου) 25 θερμιδες. Το πτηνο-
τροφειοπαιρνει δειγματααπο εξι στηθηκοτοπουλωνγια να
μετρησει την ποσοτητα των θερμιδων.
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(i) Σχεδιαστε ενα𝑥-χαρτηχρησιμοποιωντας την τυπικηαπο-
κλιση της διαδικασιας.
(ii) Οι προδιαγραφες του προϊοντος ειναι να περιεχει 400±
100 θερμιδες. Υπολογιστε τους δυο δεικτες ικανοτητας της
διαδικασιας, 𝐶 και 𝐶 .

13. Σε ενα εργοστασιοοχειριστηςμιαςμηχανηςπηρε εικοσι δειγ-
ματα των 200 παρατηρησεων το καθενα για να ελεγξει την
παραγωγικηδιαδικασια.Οαριθμος τωνελαττωματικωνπρο-
ϊοντων που βρεθηκαν δινονται στον παρακατω Πινακα.

Δειγμα # Ελαττωμ. Ποσοστο Δειγμα # Ελαττωμ. Ποσοστο
1 12 0,060 11 16 0,080
2 18 0,090 12 14 0,070
3 10 0,050 13 12 0,060
4 14 0,070 14 16 0,080
5 16 0,080 15 18 0,090
6 19 0,095 16 20 0,100
7 17 0,085 17 18 0,090
8 12 0,060 18 20 0,100
9 11 0,055 19 21 0,105
10 14 0,070 20 22 0,110

Σημείωση: Το ποσοστο του πρωτου δειγματος = 12/200 =
(12 Χ 5)/(200 Χ 5) = 60/1.000 = 0,060. Η υπευθυνη της πα-
ραγωγης θελει να αναπτυξει ενα p-χαρτη χρησιμοποιωντας
ορια ελεγχου 3𝜎. Σχεδιαστε τον 𝑝-χαρτη ελεγχου ποιοτητας
και δειτε αν η διαδικασια βγηκε εκτος ελεγχου σε καποιο
σημειο η οχι.


