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RESUMO 

Nesta dissertação de mestrado, alguns resultados sobre análise estatística de 
testes de sobrevivência acelerados são apresentados. Em particular, um modelo de teste 
de vida acelerado, Modelo de Lei de Potência Inversa, é considerado assumindo uma 
distribuição Exponencial para os tempos de sobrevivência dos componentes, com censuras 
do Tipo II. Análises clássica e Bayesiana são apresentadas para fazer inferências a respeito 
dos parâmetros de interesse. Na análise clássica, estimadores pontuais e intervalos de 
confiança são encontrados usando métodos assintáticos. Na análise Bayesiana, partindo 
de uma priori de Jeffreys, densidades a posteriori marginais para os parâmetros de inte-
resse e intervalos de credibilidade são determinados, utilizando o Método de Laplace para 
aproximações de integrais. Uma análise Bayesiana é desenvolvida também, quando os 
tempos de falha seguem uma distribuição de Weibull. Também são apresentados, alguns 
métodos de Planejamento de Experimentos e uma aplicação de densidades preditivas em 
Controle de Qualidade. 

Os métodos propostos são ilustrados através de dois exemplos. 





































Capítulo 3 

Análise Bayesiana 

Neste capitulo será apresentada uma análise Bayesiana para o modelo Expo-
nencial relacionado através de seu parâmetro A , com o Modelo de Lei de Potência Inversa, 
propostos no Capitulo 2. Através de uma densidade a priori não - informativa de Jeffreys, 
será obtida a densidade a posteriori para os parâmetros a e fl. Considerando inicialmente 
a e i3 parâmetros desconhecidos, obtém-se a densidade a posteriori conjunta para esses 
parâmetros e utilizando o Método de Laplace para aproximações de integrais, a densidade 
a posteriori para o parâmetro de interesse Oi  é obtida. Supondo ,6 conhecido, um intervalo 
de credibilidade é construido para 01  numa forma muito simples. 

Em Inferência Bayesiana, o parâmetro da distribuição de vida com vida média 
O = 1/A é considerado uma variável aleatória, com função densidade H(0) , que expressa 
o conhecimento (ou ignorância) que se tem a respeito do verdadeiro valor desconhecido 
do parâmetro. 

O Teorema de Bayes leva à determinação da densidade a posteriori do parâme-
tro condicionado aos dados observados, incorporando a informação adicional dada pela 
densidade a priori II(0) (ver Box & Tiao, 1973). 
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Capitulo 6 

Análise Bayesiana assumindo uma 
Distribuição de Weibull para os 
tempos de sobrevivência 

A distribuição de Weibull tem grande aplicabilidade em modelos de sobrevi-
vência, pois representa um modelo apropriado para descrever a confiabilidade e o sistema 
de falha de componentes, quando estes apresentam variações em suas taxas de falha. 

Em problemas práticos, é possível verificar se os tempos de vida dos compo-
nentes apresentam variações na taxa de falha, ou se esta se mantém constante no decorrer 
do tempo de uso. Ou seja, é possível verificar se a distribuição do tempo de falha dos 
itens pode ser ajustada à distribuição de Weibull, levando-se em consideração uma forte 
dependência do risco de falha sobre o fator tempo, ou se pode ser ajustada à distribuição 
Exponencial, onde apresentam constância na taxa de falha ou ainda, pequenas variações 
que podem ser consideradas constantes. 

Um método alternativo às análises gráficas (ver por exemplo Nelson,1972), é 
apresentado neste capítulo para verificar a melhor distribuição ajustada para os tempos 
de sobrevivência dos componentes. 

Considere um teste de sobrevivência acelerado em um planejamento com cen- 
suras do Tipo II, onde são aplicados nos itens, k valores de stress V , i = 1,2, 	, k, como 
descrito no Capítulo 2. O comportamento de falha desses componentes é especificado pela 
distribuição de Weibull. 
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Seja então, f(t; Ai*, p), a função densidade de probabilidade da variável aleató-
ria tempo de falha, T> O, para um nível i de stress V, dada por: 

f( t; Ai*, P) = 	
Ai*p(Ai*t)P-lexp{—(Ai*t)P} 	A: > O, > O e p> O 
O 	 caso contrário 

F(1 -I- lip) 	, onde O: — 	 e o tempo médio de sobrevivência dos componentes para Ai* 
i = 1,2, ... , k e p, chamado parâmetro de forma, é comum a todos os níveis. 

Considerando o Modelo de Lei de Potência Inversa (ver Introdução), a relação 
existente entre o parâmetro da distribuição do tempo de sobrevivência dos componentes 
em estudo e a variável stress desse modelo, é dada por: 

1 
(6.2) A: 

onde aef3E0ei=1,2,...,k. 

A função densidade (6.1) especifica a função distribuição F(t), 

F(t) = P[T 5.. t] = 1 — exp{—(Vt)P} 

e a função de Confiabilidade, 

S(t) = 1 — F(t) = exp{—(AMP}, 

como definidas no Capítulo 2. 

Pela definição de função Risco, h(t), verifica-se que a função densidade de 
Weibull tem taxa de falha dada por: 

f(t) 	. *..p_i  h(t) = 	= À, P(À, i) 

Note que a distribuição Exponencial é um caso particular da distribuição de 
Weibull, quando o parâmetro p é igual a 1. Então, testar o ajuste da distribuição Ex-
ponencial aos dados, é equivalente a estimar o parâmetro p na distribuição de Weibull e 
verificar se está muito próximo de 1, isto é, p 1. 

A função de verossimilhança para os parâmetros Ai* e p, com dados censurados 
pelo esquema de censura do Tipo II e sob um nível i do stress V, é dada por: 

rj 

p) 	= 	f(tii; Ai*, P)S(ni 	; Ai*, P) 

(6.1) 

38 



ll  (Ai*pPti*tii)P-1) exp {—(Ai*tii)P} (exp {—(Ái*trJP})ni-r' 
j=1 

Tj 	 rj 

Pt¡Tripri  ( H tr,:-1) exp{—(Ai7 E t } (exp{—(Ait)Ptr,.,})ni-ri 
j=1 	 J=1 
ri 	 ri  

= 	Pti*Yr'pri ( 11t7) exp{—(V)P E tii 
p-1  } 

j=1 

	

	 j= 1 

ri 

x exp{—(Ai*)P(E tri  (ni — 
j=1 

Definindo Ai(p) = (ni — ri)tr tem-se que, 

= (Ai*)Pripri 	) exp{ —(V)PAi(p)} 
j=1 

Assumindo k níveis aleatorizados de stress 'VI, V2, 	, Vk , a função de verossi- 
milhança para Ai* e p, é dada por: 

ri 

LR*, P) = II  [(AiTriPri  (11 tr) exp{— (À: )P Ai(p)}1 
i=i 	J=1 

Considerando a relação (6.2), 

k  [03 	ri 	V.13 L(a, i3 , p) = ll e_s_ripri(ll  c') exp{ —(-)PAi(p)}1 a 
k TI  Pri , 	k ri  

H ( -v13-) 
p=i 

ri { 11 ri Cl} exp{— = 	 ( 11.3  )PAi(p) 

	

i=1 a 	i=ii=i 	i=i a 

	

r ( k 	
) P 	Hvi3Pri (iel fl t7:71) exp  { E!5=1 CAi(P) } = 

aPr 	 aP i 	i=1 j=1 
(6.3) 

onde r = 	ri  é o número total de falhas para i --= 1,2, 	, k. 
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Figura 7.6: Gráfico de ln(Ai) versus ln(Vi) 

O estimador de máxima verossimilhança para 01  (tempo médio de sobre-
vivência sob as condições normais de uso) é dado por: 

'ë = 	79.5150 

A matriz de Informação de Fisher para a e # (ver (2.10)), calculada em ã e 
#, é dada por: 

Usando o Resultado (2.2), os estimadores de máxima verossimilhança têm 
distribuição Normal Assintótica dada em (2.8). Assim, 

(&,S) 	N {(a,/3) ;  

onde ../-1(ã, #-) é dada por: 
( 232204.6 129.22 

=": 129.22 0.07314) 

A partir de (2.11), os intervalos com 90% de confiança para a e )3 encontrados 
são dados por: 

ic(a) = [ —288.2244 ; 1292.3292] 

( 0.000258 —0.455645 
'1"(ã'S) 	—0.455645 818.749806) 
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ic(fi) = [0.3568 ; 1.2438] 
e pelo Método Delta, usando a distribuição Normal Assintótica (2.13), um intervalo com 
90% de confiança para 01  dado em (2.14) é: 

ic(0i ) = [33.6654 ; 125.4033] 

Note que ao usar a Teoria da Aproximação Assintótica para os parâmetros 
a e 9, o intervalo para a não respeita o intervalo de validade do parâmetro (a > 0) 
sendo ainda muito grande, e pelo Método Delta, o intervalo encontrado para 01  pode ser 
considerado grande. 

Assumindo a e /3 parâmetros desconhecidos e a priori de Jeffreys (3.1), a 
densidade a posteriori marginal para fi dada em (3.3) é: 

{2.23 x 1099}° 
{400(100) + 367(200) -1- 391(300) + 470(400) 486(500)}65  

onde —oo < < oo (ver Figura 7.7). 

O 02 04 	OB 1.0 12 1.4 1.6 1.6 

Figura 7.7: Densidade a Posteriori Marginal para fi 

O estimador pontual para 	a moda a posteriori, encontrada em (3.4), é dada 
por: 	

13 0.8 

A densidade a posteriori marginal para 01  = a/143  dada em (3.7) usando o 
Método de Laplace para aproximação de integrais é mostrada na Figura 7.8. 

11(0 1 dados) oc 
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20 	40 60 90 100 120 140 	 200 220 e, 

Figura 7.8: Densidade a Posteriori Marginal para 01  

Observando a Figura 7.8, uma reparametrização pode ser aplicada em 01, para 
se obter uma forma conhecida da densidade 11(01  1 dados) e portanto, mais simples para 
se construir um intervalo de credibilidade para o parâmetro de interesse. Considerando 
a reparametrização t = ln 0i, o gráfico da densidade a posteriori marginal para Si, 
II(51  1 dados) (ver Apêndice C), mostrado na Figura 7.9, indica que através dessa trans-
formação, a aproximação Normal para a posteriori de Si  pode ser usada (ver Capítulo 2). 
Um intervalo com 90% de credibilidade para Si  é dado por: [3.7999 ; 4.9534]. 

Figura 7.9: Densidade a Posteriori Marginal para Si  = In 01  

53 





110 	130 	150 8,  

Figura 7.11: Densidade a Posteriori Marginal para 01  com fi conhecido 

De (4.6) com r = 65, 1 — -y = 0.90 e L = 32 fixados, é possível encontrar 
valores de 1 — -y* para vários valores de r6  (número de falhas no nível V6  = 60). Estes 
valores são dados na Tabela 2. 

r6  1 — ry* 
2 0.06 
3 0.30 
4 0.45 
5 0.54 
6 0.62 
7 0.65 
8 0.75 
9 0.78 

10 0.81 
11 0.84 
12 0.87 
13 0.90 
14 0.91 
15 0.92 
16 0.94 
17 0.95 
Tabela 2: Confiança observada (1— -y*) para diferentes valores de r6  
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i ni 	Tempos Observados 

   

   

5.79 1579.52 2323.70 
68.85 108.29 110.29 426.07 1067.60 
7.74 17.05 20.46 21.02 22.66 43.40 47.30 
139.07 144.12 175.88 194.90 
0.27 0.40 0.69 0.79 2.75 3.91 9.88 13.95 
15.93 27.80 53.24 82.85 89.29 100.58 215.10 
0.19 0.78 0.96 1.31 2.78 3.16 4.15 4.67 
4.85 6.50 7.35 8.01 8.27 12.06 31.75 32.52 
33.91 36.71 72.89 
0.35 0.59 0.96 0.99 1.69 1.97 2.07 2.58 
2.71 2.90 3.67 3.99 5.35 13.77 25.50 
0.09 0.39 0.47 0.73 0.74 1.13 1.40 2.38 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

26 3 
28 5 
30 11 

32 15 

34 19 

36 15 

38 8 

Outra possibilidade é fixar um período de tempo Pi  = 20, 1 - -y = 0.80 e 
encontrar um nível de stress Vi (de (5.13) ) dado por Vi = 8.6246. 

Observar que o critério descrito para controle de qualidade é muito flexível 
em termos das escolhas de Vi e Pi para minimizar tempo e custo dos testes (ver Achcar, 
1990). 

7.2 Um Exemplo com a Distribuição de Weibull 

Os resultados obtidos no Capítulo 6 referente à análise Bayesiana, são aplica-
dos, nesta secção, em um conjunto de dados (ver Tabela 4) sob um teste de sobrevivência 
acelerado, introduzido por Nelson (1972). Esses dados são supostos terem distribuição de 
Weibull (6.1), e a relação entre o parâmetro da distribuição de vida A* e a variável stress 
V, é dada pelo Modelo de Lei de Potência Inversa (6.2). Isto foi verificado graficamente 
por Nelson (1972). 

Os dados (ver Tabela 4), representam os tempos de ruptura de um material 
isolante, e são considerados sete níveis de voltagem. 

Tabela 4: Tempos de vida de um material isolante 

Note que este conjunto de dados foi coletado usando um esquema de amostra-
gem completa. Ou seja, considerando k níveis de uma variável stress V, i = 1,2, ., k onde 
os tempos de sobrevivência têm distribuição de Weibull, uma amostra de ni  unidades é 
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Capitulo 8 

Considerações Futuras 

Neste estudo, considerando um experimento onde os tempos de sobrevivência 
têm distribuição Exponencial assumindo um mecanismo de censura do Tipo II, análises 
clássica e Bayesiana foram desenvolvidas. Na análise Bayesiana, partindo de uma priori 
não - informativa de Jeffreys, densidades a posteriori marginais para os parâmetros de 
interesse foram determinadas, usando o Método de Laplace. Uma análise Bayesiana 
também foi desenvolvida para tempos de sobrevivência com distribuição de Weibull. 

Com a aplicação de um método para aproximação de integrais, expressões mais 
simples foram obtidas para as densidades. 

Como seqüência para a pesquisa desenvolvida nesta dissertação de mestrado, 
alguns itens podem ser destacados para serem estudados num estudo futuro: 

1. O uso de métodos de aproximação para integrais requer muito cuidado quanto à 
precisão dos resultados obtidos. Achcar Sz Smith (1990), estudaram o efeito de 
reparametrização para os métodos de Laplace e Família de Pearson e através de 
exemplos, comparam a precisão desses métodos com as reparametrizações adotadas. 
O " problema " de aproximar integrais pelo Método de Laplace, é que resulta-
dos precisos são obtidos quando a forma de densidade se aproxima de uma dis-
tribuição Normal. Para amostras pequenas ou moderadas e em particular quando 
os parâmetros são definidos em intervalos diferentes da reta real, é necessário tomar 
cuidado na aplicação deste método. O método de aproximação baseado na Família 
de Pearson, permite usar distribuições tais como as distribuições Gama ou Beta, 
porém estudada apenas para o caso uniparamétrico. 
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ou seja, 

ri  In 1/1  — r In VI  = 	 — ln 

Usando o resultado (2.2), tem-se que: 

( •1,, ) 	N {(61, fi) ; 	-g)} 

onde .1(8,fl) é a Matriz de Informação de Fisher dada por: 

E{—anias} E{—awasiafi} 
I(51,0)= 

E{—a2 lias1a,3} E{—a209,32} 

ou seja, 

	

r ln V1 —>1 	ri ln 
= 

r ln — 	ri  ln 	a 

onde a =ri(ln Vi)2  — 21n Vi  Ei,5_1  ri  ln V -F r(ln V1)2  e portanto, 

I-1(ãi,S)= 
( ^2 ersi 

é a Matriz de Variância e Covariância para os parâmetros 61  e fl. 

Como os elementos da Matriz de Informação de Fisher, /(Si, f3), são constantes, 
os resultados assintóticos obtidos são precisos (ver por exemplo, Sprott, 1973, 1980). 

Observe que 
N{51  ; 

Então, um intervalo de credibilidade 100(1 — ry)% para Si  é dado por: 

ic(&) = 	— Zi/2-à51 ; + Z-y/2-à51 
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