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RESUMO 

Um dos grandes problemas na área industrial é a ruptura ou falha dos mate-
riais. As falhas são ocasionadas por diversas causas. Uma destas causas é dada por fadiga. 
A fadiga é a falha estrutural que resulta quando o material é submetido a diferentes es-
forços dinâmicos repetidos ou flutuantes (STRESS). Um modelo sobre fadiga de materiais 
muito utilizado na área industrial é dado pela distribuição de Birnbaum-Saunders. 

Nesta dissertação, realizamos urna análise Bayesiana para o modelo da dis-
tribuição de Birnbaum-Saunders, e para o modelo Log-Linear da distribuição de Birn-
baum-Saunders, considerando priori não-informativas diferentes. No modelo Log-Linear 
da distribuição de Birnbaum-Saunders também consideramos priori informativas. Em 
ambos os casos encontramos fórmulas simples para as densidades a posteriori marginais 
e densidades preditivas de interesse, utilizando o método de LAPLACE para integrais, 
quando não podemos encontrar soluções explícitas. 

A metodologia Bayesiana permite aplicações práticas na caracterização de ma-
teriais. Tais caracterizações são importantes para prever o desempenho do material sob 
condições diferentes. Para mostrar a aplicação da metodologia Bayesiana consideramos 
três exemplos numéricos. 



ABSTRACT 

A great industrial problem is related to failures of materiais. The failures 
are related to different causes. One of these causes is given by fatigue. Fatigue is the 
structural failure resulting from different cyclic loading (Stress). A fatigue model used in 
the industrial applications is given by the Birnbaum-Saunders distribution. 

In this work, we present a Bayesian analysis for the Birnbaum-Saunders distri-
bution, and for a Log-Linear model with the Birnbaum-Saunders distribution considering 
different non informative priors. In the Log-Linear model of the Birnbaum-Saunders 
distribution, we also consider informative prior densities. In both cases we find simple 
expressions for the marginal posterior densities and predictive densities of interest, by 
using Laplace's method for approximation of integrais, when we can not find explieitly 
solUtions. 

The Bayesian approach allows us practical applications in the characterization 
of materiais. These characterizations are important to predict the performance of material 
under different use conditions. To illustrate the proposed Bayesian methodology, we 
consider some numerical examples. 
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Capitulo 1 

Intr. uçã 

1.1 Modelo de Birnbaum-Saunders. 

Um dos grandes problemas na área industrial é a ruptura ou falha dos ma-
teriais, as falhas são ocasionadas por diversas causas. Urna dessas causas é a falha por 
fadiga. A fadiga é a falha estrutural que resulta quando o material é submetido a dife-
rentes esforços dinâmicos repetidos ou flutuantes (STRESS), tais como: forças externas, 
deformações ou tensões térmicas. Em outras palavras um metal rompe-se por fadiga, 
quando a tensão cíclica aplicada .a ele, tem uma flutação suficientemente grande e é maior 
que um valor característico de cada metal, denominado limite de fadiga, o qual pode ser 
determinado mediante um ensaio de fadiga. 

A ruptura geralmente ocorre quando o número de ciclos de tensão aplicada é 
suficientemente grande. No entanto, muitos outros fatores -afetam a ruptura por fadiga, 
tornando muito extenso o seu estudo. Neste trabalho, consideramos apenas algumas ideias 
"elementares" do estudo de fadiga, sem entrar em detalhes a respeito do estudo completo 
da fadiga dos metais. Para maiores pormenores ver por exemplo, Souza, 1982. 

Um modelo sobre fadiga de materiais muito utilizado na área industrial é dado 
pela distribuição de Birnbaum-Saunders. Esta distribuição, baseada em dois parâmetros 
foi proposta por Birnbaum e Saunders em 1969, a qual foi desenvolvida usando alguns 
resultados da teoria de renovação (ver Birnbaum e Saunders,1968), por meio de uma 
idealização do número de ciclos necessários paia a ruptura por fadiga. 







Pr(K < n) = Pr (IV„ > 	 (1.5) 

isto implica que, 

P,-(K < n) 1 - P. {EY. <} 
3.1 

Pela suposição (1.2) Yi tem média ft e variancia u2; assim os i1,-ésimos podem 
ser normalizados, e ternos: 

E1 Y nit 
	  <

0.) - 	• 
o-Nffi 	 } • 

A suposição (1.1) garante a independencia das variáveis aleatórias Y,, e se n 
é grande (um critério que pode ser facilmente satisfeito no estudo de fadigas) o Teorema 
do Limite Central pode ser aplicado (ver por exemplo, Kalfieisch, 1985). 

Pelo Teorema do Limite Central e pela simetria da distribuição normal, temos: 

P(If n). (1){  	_2 } , 	 (1.8) 

onde (1. (x) é a função de distribuição acumulada de uma distribuição normal padrão, isto 
é, 

(x)  
1

-  
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 e 
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(1.9) 	• 

Podemos naturalmente estender a variável aleatória I< para uma variável alea-
tória positiva continua T, onde T denota o tempo de vida da fadiga (ver por exemplo, 
Mann, Schafer e Singpurwalla, 1974) com uma função de distribuição FT (t). Portanto, 
substituindo n (n é o número de ciclos) por t, a função de distribuição acumulada de T é 
dada por: 

FT(t) = Pr(71  < t)  
.1i} • 

Assim definindo o- 
a = 

\Ali; 

(1.6) 

(1.7) 

10) 

i 



ternos, 
[1 { t 112 	13 1 /2 FT(t) = (1) 	(--j) — 	}] 

para t > 0, a> O e )(3 > 0. 

Observar que (1.11) é a função distribuição do tempo de vida da fadiga com 
parâmetros a e [3 (distribuição de Birnbaum-Saunders). Os parâmetros a e [3 são respec-
tivamente os parâmetros de forma e escala. 

De (1.11) segue que, 

1/2} 
	

(1.12) 

é normalmente distribuida com média zero e variancia 1. Portanto a função de densidade 
de probabilidade de T é dada por, 

(t + exp [-;-3 {-á + 	2}]  
f (t; a, i3) 

2V-2Tra,31/2t3/2  

para t >0; a, 13 > 0. 

Observar que, 

t -Fp 	t2 p2 

	

p1/2t3/2 	pt2 {(p1/2 	(q)1/2}. 

por conseguinte (1.13) pode ser, também escrita da seguinte forma: 
(i2 _ )32) exp  [2-22  {75 + 	2 }] 

f(t; 	— 	21i-rair3t2R pi/2 _ (T)1/2} 5  7-   

para t >0; a, /3 > 0. 

A média de T é dada por, 
cE2 

E[T] = fi[1. 

e a variancia de T por, 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

V ar[T] = (0)2 [1 + a2] 	 (1.16) 



(Ver por exemplo Birnbaum e Saunders, 1969-a). 

Na figura 1.1 temos o gráfico da densidade (1.13), para varios valores de a 
(a = 0.10, 0.25, 0.50,1.0, 1.5, 2.1), com (1 = 1. Observe como a distribuição vai tornando-
se assimétrica a medida que o valor de a aumenta. 
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Figura 1.1 Gráfico da densidade (1.13) para varios valores de a com 



























































































4 n exp 	E Dzil n j=1  (6.9) 

para a> O, com 

 

E s en h2 [ Yi  
2 

 

ma,i) 

  

onde a e -i; são soluções das seguintes equações: 

{ 
(6.7) 

E?-1 xisenh(Yi — a — &ri) = O. 

Assim, para determinar a ei: que maximizem nh(a, h) teremos que resolver (6.7), usando 
um método numérico. 

A densidade a posteriori marginal conjunta para a e b considerando a priori 
informativa (6.1), pode ser expressa da seguinte forma, 

[yi 	— a — bxi ] P(a,bIPC)oc PN II cosh 	 f (a) exp [—nh(a)] da, 	(6.8) 2 	o 

onde, 

f (a) = (el + 1) ln a — dia 

e 

2 n 	{• — a — nh(a) 	n ln a + 	senh2  ee2 	
bx 

 

Portanto, utilizando a aproximação de LAPLACE, temos: 

P(a,b1 PC) cc 
{ 	P N  mi  cosh [th-a2-6'11 

(E7iLi  senh2 	 ])(n-c21 -2) 

2 

para —oo < a, b < oo, com DZi  = senh2 241. 
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6.2 Uma análise Bayesiana assumindo a conhecido. 

Assumindo a conhecido, de (4.6), obtemos a função de verossimilhança para 
a e b, dada por, 

[yi — a — bxii 	n 
L(a b) oc 	cosh 	 exp {— 2 2 	senh2  [Yi 	a  

2 	 2 (6.10) 

 

De (6.10) e (6.2), a densidade a posteriori conjunta para a e b, é dada por, 

• P(a,bIPC1) c< {11 cosh yi a -  ia ti exp {-2 	 1  E 	x PN, 
=1 i=1 

para —c() < a, b < oo, onde PC1 = (Dados, ai, 	0-2, P)• 

(6.11) 

6.2.1 Densidade a posteriori marginal para a e b. 

A densidade a posteriori marginal para a, considerando a densidade a priori 
infórmativa (6.2), pode ser escrita da seguinte fôrma: 

P(al PC1) c<r°  f(b)exp[—nh(b)]db, 	 (6.12) 

onde, 

f(b) = PN 11 cosh [Yi  — a— bxi l 
2 	.1 

-CO 

e 

nh(b) = 2_, senh2 [Yi  
2 	• 

Portanto, utilizando a aproximação de LAPLACE em (6.12), obtemos a densidade a 
posteriori marginal aproximada para a, dada por, 

P(aIPC1) cc BPN 
cosh 2  	 exp — BZi } , 	(6.13) { 

(E7=1  x?cosh [y• — a — 	)1/2 	i=1 
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COM 

1  BPN = 	 exp 
27ruic1-2 	p2  

NO RB 

PN 	cosh [yi  — a — bxj] f (a) = 2 

onde —oo <a < BZ = senh2  {b--c1:1;T  
2 T) é dado por, 

  

a 4X.  xieYi-  e 	sie-(vi-a )ex', 

onde 

N RB =  —1  O 2(1 — p2) [(N01)2  —2p(N01)(NO2B) (N 028)21 , 

a — a j. 
NO1 — cr 1 

e 

NO2B — 
bi  

 

cr2 

Similarmente a densidade a posteriori marginal para b, pode ser expressa na 
seguinte forma: 

P(b1 PC1) a 	f (a) exp[—nh(a)] da, 	 (6.14) 

onde, 

e 

    

 

nh(a) 2 nE 	— a - senh2 [ i  
et2 	 2 
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Apêndice B 

Tabela 8.11 	Valores de i, t i , 
figuras 6.1 e 6.2. 

F(&,73') e NSCORES, necessários para construir as 

ti F(&, $) (i-3/8) NSCORES (101+1/4) 
1 70 0.0099 0.0001 0.0061 -2.4972 
2 90 0.0198 0.0198 0.0160 -2.1456 
3 96 0.0297 0.0307 0.0259 -1.9475 
4 97 0.0396 0.0351 0.0358 -1.8044 
5 99 0.0495 0.0455 0.0456 -1.6905 
6 100 0.0594 0.0516 0.0555 -1.5940 
7 103 0.0693 0.0735 0.0654 -1.5117 
8 104 0.0792 0.0823 0.0753 -1.4037 
9 104 0.0891 0.0823 0.0851 -1.4037 

10 105 0.0990 0.0901 0.0950 -1.3099 
11 107 0.1089 0.1093 0.1049 -1.2533 
12 108 0.1188 0.1210 0.1148 -1.1507 
13 108 0.1287 0.1210 0.1246 -1.1507 
14 108 0.1386 0.1210 0.1345 -1.1507 
15 109 0.1485 0.1314 0.1444 -1.0374 
16 109 0.1584 0.1314 0.1543 -1.0374 
17 112 0.1683 0.1685 0.1641 -0.9557 
18 112 0.1782 0.1685 0.1740 -0.9557 
19 113 0.1881 0.1841 0.1839 -0.8984 
20 114 0.1980 0.1977 0.1938 -0.8263 
21 114 0.2079 0.1977 0.2037 -0.8263 
22 114 0.2178 0.1977 0.2136 -0.8263 
23 116 0.2277 0.2266 0.2234 -0.7584 
24 119 0.2376 0.2743 0.2333 -0.7257 
25 120 0.2475 0.2912 0.2432 -0.6626 
26 120 0.2574 0.2912 0.2530 -0.6626 
27 120 0.2673 0.2912 0.2629 -0.6626 
28 121 0.2772 0.3085 0.2728 -0.5874 
29 121 0.2871 0.3085 .0.2827 -0.5874 
30 123 0.2970 0.3409 0.2925 -0.5438 

100 



ti 7 F(ã,í (i-3/8) NSCORES (101+1/4) 
31 124 0.3069 0.3594 0.3024 -0.4597 
32 124 0.3168 0.3594 0.3123 -0.4597 
33 124 0.3267 0.3594 0.3222 -0.4597 
34 124 0.3366 0.3594 0.3320 -0.4597 
35 124 0.3465 0.3594 0.3419 -0.4597 
36 128 0.3564 0.4325 0.3518 -0.3655 
37 128 0.3663 0.4325 0.3617 -0.3655 
38 129 0.3762 0.4483 0.3716 -0.3132 
39 129 0.3861 0.4483 0.3814 -0.3132 
40 130 0.3960 0.4681 0.3913 -0.2490 
41 130 0.4059 0.4681 0.4012 -0.2490 
42 130 0.4158 0.4681 0.4111 -0.2490 
43 131 0.4257 0.4840 0.4209 -0.1484 
44 131 0.4356 0.4840 0.4308 -0.1484 
45 131 0.4455 0.4840 0.4407 -0.1484 
46 131 0.4554 0.4840 0.4506 -0.1484 
47 131 0.4653 0.4840 0.4604 -0.1484 
48 132 0.4752 0.5040 0.4703 -0.0493 
49 132 0.4851 0.5040 0.4802 -0.0493 
50 132 0.4950 0.5040 0.4901 -0.0493 
51 133 0.5050 0.5199 0.5000 0.0000 
52 134 0.5149 0.5398 0.5098 0.0740 
53 134 0.5248 0.5398 0.5197 0.0740 
54 134 0.5347 0.5398 0.5296 0.0740 
55 134 0.5446 0.5398 0.5395 0.0740 
56 134 0.5545 0.5398 0.5493 0.0740 
57 136 0.5644 0.5714 0.5592 0.1609 
58 136 0.5743 0.5714 0.5691 0.1609 
59 137 0.5842 0.5910 0.5790 0.1984 
60 138 0.5941 0.6064 0.5888 0.2490 
61 138 0.6040 0.6064 0.5987 0.2490 
62 138 0.6139 0.6064 0.6086 0.2490 
63 139 0.6238 0.6217 0.6185 0.3132 
64 139 0.6337 0.6217 0.6283 0.3132 
65 141 0.6436 0.6554 0.6382 0.3655 
66 141 0.6535 0.6554 0.6481 0.3655 

1o1 



(- 0 ) 
67 142 0.6634 0.6700 
68 142 0.6733 0.6700 
69 142 0.6832 0.6700 
70 142 0.6931 0.6700 
71 142 0.7030 0.6700 
72 142 0.7129 0.6700 
73 144 0.7228 0.6985 
74 144 0.7327 0.6985 
75 145 0.7426 0.7123 
76 146 0.7525 0.7257 
77 148 0.7624 0.7517 
78 148 0.7723 0.7517 
79 149 0.7822 0.7642 
80 151 0.7921 0.7881 
81 151 0.8020 0.7881 
82 152 0.8119 0.7995 
83 155 0.8218 0.8289 
84 156 0.8317 0.8389 
85 157 0.8416 0.8485 
86 157 0.8515 0.8485 
87 157 0.8614 0.8485 
88 157 0.8713 0.8485 
89 158 0.8812 0.8557 
90 159 0.8911 0.8643 
91 162 0.9010 0.8869 
92 163 0.9109 0.8944 
93 163 0.9208 0.8944 
94 164 0.9307 0.8987 
95 166 0.9406 0.9131 
96 166 0.9505 0.9131 
97 168 0.9604 0.9236 
98 170 0.9703 0.9332 
99 174 0.9802 0.9484 

100 196 0.9901 0.9904 
101 212 1.0000 0.9976 

NSCORES (10-1--31:118/4) 
0.6580 0.4734 
d.6679 0.4734 
0.6777 0.4734 
0.6876 0.4734 
0.6975 0.4734 
0.7074 0.4734 
0.7172 0.5874 
0.7271 0.5874 
0.7370 0.6321 
0.7469 0.6626 
0.7567 0.7097 
0.7666 0.7097 
0.7765 0.7584 
0.7864 0.8090 
0.7962 0.8090 
0.8061 0.8618 
0.8160 0.8984 
0.8259 0.9362 
0.8358 T.0374 
0.8456 1.0374 
0.8555 1.0374 
0.8654 1.0374 
0.8753 1.1507 
0.8851 1.2004 
0.8950 1.2533 
0.9049 1.3399 
0.9148 1.3399 
0.9246 1.4379 
0.9345 1.5520 
0.9444 1.5520 
0.9543 1.6905 
0.9641 1.8044 
0.9740 1.9475 
0.9839 2.1456 
0.9938 2.4972 
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