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Resumo 

Nesta dissertação, considerando Testes de Sobrevivência Acelerados, desen-

volvemos uma análise Bayesiana, do modelo de Eyring com uma variável estresse, e 

é considerada sua extensão para uma relação estresse-resposta geral, onde os mode-

los mais utilizados em exeperimentos acelerados com uma variável estresse são casos 

particulares. Também, o modelo de Eyring generalizado é analisado sob o enfoque 

Bayesiano. Consideramos, nestas análises, tanto uma distribuição Exponencial para 

os tempos de sobrevivência dos componentes, quanto uma distribuição de Weibull, 

dados sob um esquema de censura de tipo II e densidades a priori não-informativas 

de Jeffreys para os parâmetros envolvidos. O método de Laplace é usado para apro-

ximarmos as densidades a posteriori de interesse quando não conseguimos achar 

suas soluções analíticas explicitas. Além disso, a precisão dos valores aproximados é 

estudada e relacionada com o uso de uma parametrização adequada. Também, acha-

mos a densidade preditiva para uma observação futura, em um nível especificado de 

estresse, a qual é uhada para desenvolvermos testes de controle de qualidade. 



Abstract 

Accelerated life tests are considered in this dissertation. A Bayesian analy-

sis of the Eyring model is developed and its extension on to a general stress-response 

relationship is considered, where the most used models for accelerated experiments, 

with one stress variable are obtained as particular cases. Also, the generalized Ey-

ring model is analysed under a Bayesian view point. We consider in the analysis 

an Exponential and Weibull distribution for the units lifetime, a type II censored 

data and a non-informative Jeffreys priors for the parameters involved. The La-

place's method is used to approximate the posterior densities when we cannot find 

analytical solutions explicitly. The precision of the approximated values otained are 

studied and then related to the use of adequated parametrizations. We also find the 

predictive density for a future observation in a specified stress levei, which is used 

to develop quality control tests. 



Terminologia e Notação 

Variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas e suas rea-
lizações por minúsculas. 

A função densidade de probabilidade de uma variável aleatória é represen-

tada por f(.), as funções de verossimilhança dos parâmetros envolvidos por L(.), as 

densidades a priori dos parâmetros envolvidos por r(.), as densidades a posteriori 

por r(.1 dados) e a densidade preditiva de uma observação futura por f(./dados). 

Letras gregas iniciam os parâmetros dos modelos. 

Em geral, constantes são representadas por letras minúsculas. 

Vetores são representados por letras sublinhadas e matrizes por letras 

maiúsculas em negrito. 

Por simplicidade de notação, algum* 	letras, mencionadas acima, vol- 

tam a se repetir no Capítulo 8. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O tempo de duração de um determinado produto manufaturado, bem como 

o seu tempo de garantia, são fatores determinantes na relação produção-consumo, 

motivações permanentes de pesquisas industriais relacionadas com um controle de 

qualidade eficiente. 

Em engenharia, diz-se que o objetivo é a análise cta corinauilidade do com-

ponente (produto). Em particular, uma quantidade básica de interesse é o tempo 

médio de sobrevivência do corhponente sob condições normais de funcionamento 

em que usualmente é submetido, isto é, condições que assemelham-se às condições 

ambientes em que o componente em questão é submetido para operar. 

Para estabelecer medidas relacionadas à confiabilidade do componente, 

torna-se necessário, inicialmente, planejar um experimento considerando uma amos-

tra de componentes e a resposta de interesse é dada por seus tempos de sobre-

vivência. 

Escolhido um componente de interesse, um experimento trivial consiste em 

colocarmos n desses componentes em teste, nas condições normais de funcionamento 

em que usualmente são submetidos, e esperarmos até que todos falhem. Pode-se per- 



ceber que, em muitos casos, dependendo do tipo de componente, como por exemplo, 

capacitores, transistores, isto é, dispositivos elétricos, eletrônicos, etc., o tempo e, 

consequentemente, o custo de experimentação, podem se tornar demasiadamente 

grandes — praticamente inviável para indústrias de varias áreas. Uma alternativa 

é diminuir artificialmente o tempo de sobrevivência dos componentes através dos 

chamados Testes de Sobrevivência Acelerados, nos quais, considera-se vários níveis 

de uma ou mais variáveis físicas que estressam o componente acima dos níveis usu-

ais de funcionamento (condições normais de funcionamento). Dessa forma, temos 

possibilidade de observar o tempo de sobrevivência, com tempo e custo reduzidos. 

Aplicações de condições de aceleração, que induzem à, redução do tempo de 

sobrevivência, em geral, em engenharia, são produzidas por testes de componentes, 

sub-sistemas ou sistemas, em temperatura, tensão elétrica, pressão, umidade, etc., 

maiores que as comumente utilizadas. Com  menor frequência, essas condições podem 

ser observadas em experimentações biológicas, que aparecem quando da aplicação 

de doses maiores do que as usuais de' aiOtes químicos-farmacológicos e/ou radi-

°biológicos. Em ambos os casos, os dados obtidos sob condições aceleradas são 

utilizados para explorarmos algum nível baixo de estresse, onde o teste, em ge-

ral, é inviável dado o grande aumento do tempo e do custo de experimentação. 

Particularmente, em engenharia, esses dados são utilizados para inferirmos sobre o 
tempo médio de sobrevivência do componente, nas condições normais de funciona-

mento; nas áreas biológicas, para inferências sobre o tempo médio de sobrevivência 

de indivíduos (animais, vegetais) nas doses usuais dos agentes causadores de trans-

formações patológicas. 
- 

Formalmente, seja T uma variável aleatória não-negativa, denotando o 

tempo de sobrevivência de um componente, com função densidade de probabilidade 

(f.d.p.) dada por, f(t, À), onde A é um vetor de parâmetros, e seja S um vetor de 

variáveis físicas que estressam o componente com níveis maiores do que os usuais de 
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funcionamento. 

Devemos supor que (ver por exemplo, Mann, Schaffer e Singpurwalla, 

1974): 

a) o tipo da distribuição do tempo de sobrevivência não é afetado pelas condições 

de aceleração , caracterizadas em S, mas os níveis de estresse influenciam os 

valores dos parâmtros em A; 

b) a relação entre A e J,£ (relação estresse-resposta) é conhecida, isto, é A = 

g(5, a, /3,.  .), exceto para um ou mais dos parâmetros a, fl,... , e é válida 

para um determinado intervalo de variação das variáveis em S. 

O principal objetivo do pesquisador, nesta área, é fazer inferências sobre A 

ou funções de A, baseado em dados sobre T obtidos sob condições aceleradas. 

Nos testes de sobrevivência acelerados, considera-Se-, níveis aleatorizados 

de uma ou mais variáveis estresse em S, aplicados ao componente. Em cada nível i 

de estresse, i = 2, 3, ... , k, uma ,ou mais unidades são submetidas a teste. O nível i 

= 1 é reservado às condições usuais de funcionamento. 

Supondo que ni unidades são colocadas em teste no i-ésimo nível de estresse 
e que m variáveis físicas de estresse estão envolvidas no processo, isto é, S' = 

(S1, 52, , S„,), construímos a Tabela 1.1 do esquema de um experimento em testes 

de sobrevivência acelerados, onde, S2, < S3, < . < Sk,, em cada uma das m 

variáveis. 

Considerando a relação estresse-resposta, g(), e assumindo a distribuição 

f(t, A) para os tempos de sobrevivência, inferências sobre o tempo médio de sobre-

vivência, Oi, sob o i-ésimo nível de estresse, podem ser obtidas. Particularmente, 

pode-se inferir sobre o tempo médio de sobrevivência, 01, sob os níveis usuais de 





1.1 Importância das Relações Estresse-Resposta 

Basicamente, a distribuição de sobrevivência de um determinado compo-

nente expressa uma tentativa de descrever matematicamente sua duração . Para-

lelamente, muitas variáveis físicas podem ser responsáveis, individual e/ou coleti-

vamente, por sua falha, em um determinado instante. Em geral, considerar todas 

as variáveis físicas, possíveis causadoras da falha, torna-se inviável. Daí, a uti-

lização de relações estresse-resposta, obtidas dos conceitos da mecânica estatística 

(ver por exemplo, Mann Schaffer e Singpurwalla, 1974), que objetivam isolar so-

mente as variáveis físicas intrinsicamente ligadas ao tempo de sobrevivência do 

componente (responsáveis pelo mecanismo básico de falha), desconsiderando, com 

respaldo teórico, outras quaisquer variáveis, passíveis de controle experimentai e/ou 

que não influenciam diretamente o tempo de sobrevivência. 

1.2 	Algumas das Relações Estresse-Resposta mais 
Utilizadas em Testes de sobrevivência Ace-
lerados 

Considere a variável aleatória T, definida anteriormente, com f.d.p. 

f(t,A). Em particular, seja T > O com uma distribuição Exponencial, com f.d.p. 

dada por, 

f(t, Ai) = exp{—Ait}, 	 (1.1) 

onde Ai > 0(Ai E A) é um parâmetro desconhecido representando a taxa constará 

de falha em Um determinado nível i de estresse. 

O tempo médio de sobrevivência, Oi  (função de A), sob o i-ésimo nível de 
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Considere o modelo de Eyring (1.5) onde a taxa de falha A relaciona-se 

com o i-ésimo nível da variável estresse V através da relação estresse-resposta, 

(2.6) 

Substituindo (2.6) em (2.5) obtemos a função de verossimilhança para a e 

)3, dada por, 

P) =fl {Vi exp a - 13/IV . exp 	 . 
i=1 

Daí temos, 

L(a, oc exp {ar - f3a1  - } , 	(2.7) 

k r- onde r = Eik=i ri é (5n 3mero total de falhas observadas e al = E1 v. -'- 8=i  • •-•\ 

2.3 	Estimadores de Máxima Verossimilhança pa- 
ra os Parâmetros a e ,@ 

A partir do momento em que observamos os dados - no nosso caso, tempos 

de sobrevivência dos componentes em teste - toda a informação sobre os parâmetros 

está contida na função log-verossimilhança. 

O logaritmo da função de verossimilhança para aeflé dado por, 

Aa,#) a ar = )3a1  - 	Vi Aie- 311  
i=1 

(2.8) 

As primeiras derivadas de t(a, fl) com respeito a a e ig são dadas por, _ 
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)3)} 
E 	. 	ai, 0a9i3  

e em (2.16), 

E { --°24 '13) } a2, 02 

x-.1( k „onde r = 	 e  aa  == al = Ei=1  

Portanto, a matriz de informação de Fisher para a e # é dada por, 

Assim, em (2.13), 

r Tal 
—a1 	a2 1 • 

(2.18) 

/-1(a,#) = 1 	 a2  
2 ra2  — a1 L c/1  r j  (2.19) 

isto é, 

	

2 	
var(fl) 	e cov(a, var(â) 	a 

 2  , 	2•1_ 

	

ra2  — 	 ra2  — a? 	
A) _ 	 ai2 • ra2  — 

Observe que os elementos da matriz (2.18) são constantes, o que implica 

numa boa aproximação Normal assintótica para os estimadores de máxima verossi-
milhança, 'à e A (ver por exemplo, Sprott, 1973 e 1980), e as inferências sobre a e p 
podem ser baseadas em (2.13). 

Usualmente, indústrias de várias áreas têm interese em inferências sobre 

o tempo médio de sobrevivência, 01, sob o nível usual de funcionamento, VI. Um 

procedimento de inferência sobre esse parâmetro é a utilização do chamado método 

"Delta" (ver por exemplo, Miller, 1981; Apêndice 1). 

25 







1 	-p(-1- L(01, 0) CX 	eXP {— fi(ai —
r

) — 2., Aie 	vi vi 	
A 

(2.23) 

A função log-verossimilhança para 01  e # é dada por, 

1 k  V £(01, 	oc —r log 01  — fl(ai  — ) — —n 	Aie 	•1 	(2.24) 
vi 

Derivando £(01, )3) com respeito a 01  e /3, e igualando a zero, isto é, 
mo, = O e ailap = O, obtemos os estimadores de máxima verossimilhança de 
0; e i3 dados por, 

A 	• 1 k  
111 = 	 exp{— r i=i  

 

(2.25) 

 

e fi que é a solução da equação 

 

  

== 11  ViAiexp —;4(1 1.)} 2:  
(2.26) 

  

Por analogia ao procedimento adotado na seção (2.4), inferências sobre os 
parâmetros 01  e (3 são baseadas na aproximação assintOtica Normal dos estimadores 
de máxima verossimilhança éj e dada por, 

.g) 	N {(0i, /3); 	P)} 
	

(2.27) 

onde .1(01,p) é a matriz de informação de Fisher nos parâmetros 01  e p. 

Calculando as segundas derivadas parciais da função log-verossimilhança 
(2.24) temos, 
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(5.19) 

onde 0,p > O e —co < fi < oo, e a densidade a posteriori conjunta para O, f3 epé 

dada (de(5.13)) por, 

7r(011',,8,p1dados) cx pr+1  49;-(Pr+l)  (n1.1  rui., jsP -1) 

 

 

   

(HL 171') 	+ i/P)l" 	 (5.18) 

exp{—pf3(a1  —— Or P iro. + 1/p)7 Eiì_1(Y7 )PAi(p) 13P(*-* ) } vi ) 

onde 0,p > O e —oo <fi<00. 

A densidade a posteriori conjunta marginal para O; e p aproximada pelo 
método de Laplace completamente exponencial (ver por exemplo, Tierney e Kadane, 
1986; Apêndice 2) é dada por, 

ii-(0,p1dados) oc pr 01*-P(r 1/2)-1 (flit-111;11 t' $3 

(rt=i vim)vi-Pr[r(1 + 

exP{-1§P(ai - 	n"Er(i+i/pr rir ,(,*riti(p)  el'P( W-k)) 

Ai(p)(*--,37)2  e4(k-3;)}1/2 

onde 01*,p > O e ;4 é o valor que maximiza 

k T 
—nlin,p(0) = —8(a —) — OrP  [Ni + 11AP  E(Li )P Ai(p) eaP(*-  *) 

171 	 V i=i 1 

Com p = 1, a densidade a posteriori (5.19) reduz-se à densidade a posteriori 
marginal para Oi  (3.9). 
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9.1.3 Uma Solução Bayesiana para o Problema 

Como visto no Capítulo 3, em inferência Bayesiana, inferências sobre os 

parâmetros de interesse são tipicamente baseadas nas suas densidades a posteriori. 

      

      

1 
-10,7 -10, 1  5 -10,3 	-9,9 -9,7 -4, 

Figura 9.2: Densidade a posteriori marginal para a. 

   

'-93 

Para inferirmos sobre os parâmetros de a e 13, considerando o conjunto 

de dados da Tabela 9.1, construímos o gráfico da densidade a posteriori marginal 

aproximada para a (3.6), obtida pelo método de aproximação de Laplace comple-

tamente exponencial, e o gráfico da densidade a posteriori marginal para /3 (3.4) 

(ver Figuras 9.2 e 9.3). As modas dessas densidades a posteriori são dadas por, 

= —9,9998 e g= 5,2040. Os intervalos HPD aproximados 95% para a e fi são 

dados por, —10,3807 < a < —9,5887 e —4,0197 < [3 <15,8504 (ver no Apêndice 
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4 a construção de Intervalos HPD). 

11111 
-11 -7 -3 -1 5 9 13 17 21 25 

Figura 9.3: Densidade a posteriori marginal para sl 3. 

Na Figura 9.4 temos o gráfico da densidade a posteriori marginal para 

01  (3.9), aproximada pelo método de Laplace, cuja moda a posteriori é dada por 

01  = 3704,00. Um intervalo HPD aproximado 95% para 01  é dado por, 1981,2549 < 

01  < 7899, 6863. 

Alternativamente, um intervalo HPD aproximado para 01  pode ser obtido 

considerando-se a transformação 8 = log 01. Nesta parametrização, como visto no 

Capítulo 3, temos uma boa precisão da.aproximação de Laplace para a densidade a 

posteriori marginal para 5 dada em (3.14). Assim construímos a Figura 9.5 do gráfico 

da densidade a posteriori marginal para 5. A moda desta densidade a posteriori é 

dada por CS = 8, 217169(Õ1  = 3704, 0015). Um intervalo HPD aproximado 95% para 

5 é dado por, 7,6339 <5 < 8,9429, isto é, um intervalo HPD aproximado 95% para 
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01  é dado por, 2067,0960 < 0 < 7653,3596. 

1000 38100 66100 94100 12200 15000 e, 
Figura 9.4: Densidade a posteriori marginal para 01. 

9.1.4 Comparação entre as Estimativas Pontuais 

Na Tabela 9.3 temos os estimadores de máxima verossimilhança para a e 
)3 (ver (2.11) e (2.12), respectivamente) e â1  = e6"/10e' e as modas das densidades 
a posteriori para a e e 01  (ver (3.6), (3.4) e (3.9), respectivamente). 

Estimador 
de Máxima 

Parâmetros Valor para Geração Verossimilhança Moda a Posteriori 
a -10 â = —9,9971 ã = —9,9998 
# 5 .)3 = 5, 2052 $ = 5, 2040 

, 	01  3631,55 fii  = 3696, 2453 Õ1  = 3704, 0000 
Tabela 9.3: Estimadores de máxima verossimilhança e modas a posteriori para os 

parâmetros a,/3 e 01. 
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Observamos que as estimativas pontuais para os parâmetros são muito 

próximas. 

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Figura 9.5: Densidade a posteriori marginal para 5 = log 01. 

9.1.5 Comparação entre as Estimativas por Intervalo 

Para compararmos as estimativas por intervalo obtidas, pelo método clássico 

de estimação (baseadas na aproximação Normal assintótica dos estimadores de 

máxima verossimilhança dos parâmetros envolvidos) e pela análise Bayesiana do 

problema, usamos a estatística da razão de verossimilhança assintótica, a qual é in-

variante sob parametrizações (ver por exemplo, Bickel e Doksum, 1977). Intervalos 

de confiança baseados nesta estatística podem ser obtidos graficamente via teoria 

de verossimilhança (ver por exemplo, Kalbfleisch, 1985; Apêndice 3). 

Considerando a função de verossimilhança para a e i3 (2.8) obtemos as 
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fiinc^,.s de verossimilhança relativas maximizadas para a e /3, r p(a) e rc,(0), respec-
tivamente, e pelos gráficos de a versus r(a) e de fi versus ra(#), determinamos os 
intervalos de confiança aproximados 95% para a e fi dados por, —10,4863 < a < 
—9,6231 e —3, 6331 < < 15, 6763, como descrito no Apêndice 3. 

Analogamente, considerando £(0103) (dada em (2.24)), obtemos rp(01), e 

um intervalo de confiança aproximado 95% para 01  é dado pôr ,2055,5556 < 01 < 
7800,0000. 

Normalidade Assintótica 	Normalidade 
de êt e 	 de ..01  (método 

Assintótica 
"Delta") 

(-10, 364 < a < —9,630) 
(1181, 932 < 01  

(-4,486 < P' < 14, 896) 
< 6210, 559) 

Estatítica da Razão de Verossimilhança 
Parametrização a e # 	Parametrilação 

Assintótica 
01  e /3 

(-10,486 < a < —9,623) 
(2055,556 

(-3,633 < [3 < 15, 676)  i< 7800,00) 

Intervalos HPD Baseados nas Densidades a 
fl e 6 = logOi  dados em (3.6), (3.4) 

osterio-çi Para a, 
e (3.14). 

(-10,357 < a < —9,605) 
(2067, 096 < 01  

(-3,588 < ,8 < 15,984) 
< 7653, 036) 

r.la 9.4: Intervalos de confiança e Intervalos I--g'D 95% para a, p 

Para facilitar a comparação construimos a Tabela 9.4 onde temos alguns 
intervalos de confiança e intervalos HPD para a, )3 e 01. 

Observamos (ver Tabela 9.4) que todos os int valos para a e )3 são apro-
ximadamente iguais, porém, tal fato não ocorre para 0 . O intervalo HPD aproxi-
mado 95% para 01  obtido através da densidade a posteáori para 6 = log 01  é muito 
próximo do intervalo de confiança 95% para 01  obtido via estatística da razão de 

  

verossimilhança assintótica. Já o intervalo de confiança 95% para 01  obtido pelo 

Tab 01. 
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-Na Figura 9.16 temos o gráfico de um contorno da densidade a posteriori 

conjunta (8.13) para -y e 6 aproximada pelo método de Laplace completamente 

exponencial. A moda dessa densidade a posteriori é dada por 5, 	O, 0005590 e 

5,2020 x 

-0,10 -0,06 -0,02 0,02 0,06 010 

Figura 9.16: Contornos da densidade a posteriori conjunta para -y e 5. 

Assumindo 7 e 5 conhecidos (-y = 0,0005590 e 6 = 5,2020 x 10-18) temos 

na Figura 9.17 o gráfico da densidade a posteriori marginal para fi dada em (8.16). 

A moda dessa densidade a posteriori é dada por r3 = -1,2178 x 10. 
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11 	
1 

-1,2 -0,8 -0,4 - 0,1 	0,4 
13 /1 x 10-14  

Figura 9.17: Densidade a posteriori marginal para assumindo -y e 45 conhecidos. 

Na Figura 9.18 temos o gráfico da densidade a posteriori para 01  dada em 
(8.20) assumindo -y = 0,0005590 e 8 = 5,2020 x 10-18  conhecidos e aproximada 
pelo método de Laplace completamente exponencial. A moda dessa densidade a 
posteriori é dada por ÕI  = 1553,33. Um intervalo HPD 95% aproximado para 01 
é dado por, (1060,00; 2317,09) (ver Figura 9.18) o qual é diferente do intervalo de 
confiança 95% dado por, (1376,7130; 1743,2680), obtido considerando-se (8.6). 

Assumindo 7 = 0,0005590, 8 = 5,2020 x 10'8  e # = —1,2178 x 10-15  
conhecidos, construímos na Figura 9.19, o gráfico da densidade a posteriori para a 
dada em (8.25). A moda dessa densidade a posteriori é dada por ã = 1,2575 x 10-5. 

0,8 	,2 
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Finalmente, na Figura 9.20, temos o gráfico da densidade a posteriori para 

01  assumindo 7, 6.  e /3 conhecidos dada em (8.26). A moda dessa densidade a pos-

teriori é dada (de (8.27)) por ã1 = 1602, 0543 e um intervalo HPD aproximado 95% 

para 01  é dado (ver (8.28)) por, (1276,2688; 2021,8559). 

11 
	 1 

700 	1200   1 7 0 O 2200 2700 3200 

Figura 9.18: Densidade a posteriori para 01  assumindo 7 e 6 conhecidos. 
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10 	11 	1 	1 	1  2 	14 	16 	113 	20 
0: /1 x 10- 6  

Figura 9.19: Densidade a posteriori para a assumindo 7, e # conhecidos. 

1 	1 	
1 

1000 1250 1500 1750 2000 22150 2500 e, 
Figura 9.20: Densidade a posteriori para Oi  assumindo -y, 6 e ,6 conhecidos. 
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(10..,") é dada por /3-' = 5, 20525, e o período de tempo requerido em um teste de 

controle de qualidade é dado (de (10.14)) por, L; = 833, 293, próximo do obtido 

considerando-se /3 conhecido, dado (ver Tabela 9.5) por, 814, 297. 

Outros Tópicos de Interesse 

Observe que, no Capítulo 2, em nenhum momento, mencionamos as possíveis 

interrelações e equivalências entre as reparametrizações adotadas. 

Neste contexto, poderiamos nos ater, por exemplo, a mostrar que a função 

de verossimilhança relativa maximizada para o tempo médio de sobrevivência, O', 

sob o nível usual de funcionamento é invariante sob a reparametrizaçã,o ortogonal 

(ver por exemplo, Cox e Reid, 1987) adotada para o parâmetro como pode ser 

visto em Louzada Neto e Rodrigues (1991) que analisam, sobre esse enfoque, o 

modelo de Potência. Isto pode ser considerado um estudo que futuramente poderá 

ser desenvolvido. 

Outro tópico de interesse é o uso de planejamentos fatoriais (ver por exem-

plo, Box, Hunter e Hunter, 1978) em testes de sobrevivência acelerados no enfoque 

Bayesiano. Análises de testes acelerados considerando o uso de planejamento fato-

riais, no enfoque clássico de análise, podem ser encontrados em Mann, Schaffer e 

Singpurwalla (1974). 

Considerar uma Análise Bayesiana com outras distribuições para os tem-

pos de sobrevivência dos componentes submetidos a um teste acelerado, como por 

exemplo, a Gamma, e distribuições mistas, como por exemplo, Weibull - Exponencial 

- Weibull, assumindo a relação estresse-resposta geral (6.1), consiste em um outro 

tópico de pesquisa futura. Além disso, considerar a análise da confiabilidade de 

sistemas em séries e paralelo (ver por exemplo, Bain, 1978). 
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Um estudo detalhado de diferentes parametrizações em testes de sobre-

vivência acelerados no enfoque Bayesiano poderá ser considerado (além do incluido 

nesta dissertação), incluindo seu uso em controle de qualidade. 

Possivelmente, poderemos obter resultados de forma similar aos obtidos 

nesta dissertação (usando o método de Laplace para aproximação de integrais) con-

siderando diferentes densidades a priori, em particular, densidades a priori informa-

tivas. 

Finalmente, temos interesse no desenvolvimento de um software de fácil 

acesso, que operacionaliza a análise de testes de sobrevivência acelerados, no estudo 

da confiabilidade de um determinado componente manufaturado. 
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Apêndice 1 
O Método "Delta" 

O método "Delta" pode ser encontrado em vários textos de inferência (ver 

por exemplo, Miller, 1981) e é definido da seguinte forma. 

Supor que Y é uma variável aleatória com média µ e variância o-2  e que 

estamos interessados em determinar a distribuição de alguma função g(Y) contínua 
de Y. 

Expandindo g(Y) ao redor de µ, por uma série de Taylor, 

a 
g(Y) = .9(P) 	(Y — ft) 	g(Y) + • • • ay 

e desconsiderando os termos de ordens mais elevadas (> 1), 

(A1.1) 

e 

E [g (31] 	g (ti ) 

2 	2 ( 8g ) 2  CT9 	Cr OY 

Além disso, se Y N(µ,o-2 ), então 

(A1.2) 

(A1.3) 

g(Y) 	N (9(1.1); 	 (A1.4) 
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Apêndice 2 

O Método de Aproximação de La- 
place para Integrais 

Uma das limitações dos métodos Bayesianos nas aplicações em geral relaciona-

se à resolução de integrais que muitas vezes não apresentam soluções analíticas 

explícitas e exigem o uso de métodos de aproximação. 

Neste sentido, um dos métodos mais utilizados em inferência Bayesiana 

aproximada é o Método de Laplace para aproximação de integrais (ver por exemplo, 

Tierney e Kadane, 1986; Kass, Tierney e Kadane, 1990). 

Supor que estamos interessados em resolver a integral em O, dada por, 

f (0)e- h(9)c10 n (A2.1) 

No caso uniparamétrico (O E R) se Ôé o valor que maximiza —nh(0) em 

(A2.1), f(0) é uma função monótona positiva e a = {nh"(0 , então o método 

de aproximação de Laplace é dado por (ver por exemplo, Kass, Tierney e Kadane, 

1990), 

f (0)e-nh(9)  d0 N/Fr f (b)e-nh(b)  

No caso multiparamétrico, com O E Rrn, a aproximação de Laplace para 

(A2.1) é dada por, 
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f(o)e-nh(e)do  (270T inD2w)i fii))e-nh(ô), 	(A2.3) 

onde Ô maximiza —nh(0),D2 h(ô) é a matriz Hessiana calculada em Ô. 

Em geral, em inferência Bayesiana, o interesse é inferir sobre um determi-

nado parâmetro, e a obtenção de sua densidade a posteriori marginal, através de 

integração, se faz necessária. 

Supor que estamos interessados em obter a densiade a posteriori de um 

parâmetro na presença de parâmetro "nuisance" 7, isto é, 

r(01 dados) = 71-(0,-y I dados)d-y = r(0,7)L(0,-y)d7, 	(A2.4) 
• 

onde 7r(0, 7) é a densidade a priori para e -y e L(0, -y) é a função de verossimilhança 

para 4e 7. 

Considerando, 

f(7)e-"4'(")  = 	 (A2.5) 

a densidade a posteriori marginal para O pode ser escrita na forma, 

71-(i•A I dados) = f(y)e-nhoMd-y. 	 (A2.6) 

Neste caso, o método de Laplace para aproximação de integrais é dado por 

(ver por exemplo, Kass, Tierney e Kadane, 1990), 

f (7)e-nh)d-y r-s="' f ) - nh,i-i e-nhoUr), 	(A2.7) 
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;y maximiza —nh4,(-y) para cada valor fixo de e —nhy') é a segunda derivada 
cie —nho(-y) com respeito a 7 calculada em .5'. 

Sem perda de generalidade, definindo, 

f(7) = 11, 
	 (A2.8) 

e 

—nho(y) = log(r (O, -y))1(0, -y), 

onde II é a matriz indentidade e £(0,7) = log(L(0, 7)), podemos escrever (A2.4) na 
forma, 

l[r(Oldad08) = Je d7. 
	 (A2.9) 

O método de Laplace, neste caso, é dado (ver por exemplo, Tierney e 
Kadane, 1986) por, 

--nho (7) 	

= 	n1114,1e5)1 1 e-nhOCY). 
	 (A2.10) 

Quando f(.) = II chamaremos o método de Laplace por método de Laplace 
completamente exponencial. 

Devemos ressaltar que essa aproximação (A2.10) no caso multiparamétrico 
é obtida de forma análoga. 

Maiores detalhes e estudo sobre a precisão da metodologia descrita acima 
podem ser encontrados em Tierney e Kadane, (1986); Kass, Tierney e Kadane, 

156 





Igualando as primeiras derivadas (A2.1.2) a zero, o máximo de —nhp(a, 0) 

é dado por â e que satisfazem: 

 

r = es'â 	ViP Ai(p)e-411  , 

a2  = ep" E1  ViP-1,1i(p)e-4/v' 

Portanto, A é a solução da equação, 

Ei.117iPAi(p)e-  '4/vi 

a1 	ViP-1Ai(p)e-f3p/v1 ' 

(A2.1.3) 

 

 

e 

(A2.1.4) 

1 &=1ogí r 	 (A2.1.5) 
p 	1. ViP  Ai(P)e4Plvs} 

Observe que para ?ái:la valor fixo de p podemos achar fi que maximiza 

—nhp(â, p) onde â é dado em (A2.1.5), isto é, substituindo (A2.1.5) em —nhp(a, [3), 

dado em (A2.1.1) podemos definir, 

g(0) = —nh(â, fl) = r log 	r  
E:=1. Wili(p)e-PpN } pai  — r. 	(A2.1.6) 

Assim, para cada valor fixo de p achamos ,6̂  que maximiza g([3) e daí, 

,ncontramos â a partir de (A2.1.5). 

Agora, devemos obter o det{nD2hp(â, T3)}. 

As segundas derivadas de —nhp(c1, [3) são dadas por, 
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onde p > O e )3 é o valor que mazimiza g(fl) 

r log {  , 

	

	} pPai  — r, para cada valor fixo de p (obtemos assim, ,  
Et., V,PA.(P)e iã- piv, 

a expressão (5.15)). 



Apêndice 3 

Teoria da Verossimilhança: Regiões 
e Intervalos de Verossimilhança 

Neste apêndice apresentamos, resumidamente, uma técnica para obtenção 

de intervalos de confiança totalmente baseada na função de verossimilhança para os 

parâmetros envolvidos. 

Supor uma determinada função de probabilidade que envolve dois parâmetros 

desconhecidos d) e 7, e que, somente, çb é o parâmetro de interesse. 

A função de verossimilhança relativa para 4  e 7 é dada por (ver por exem-

plo, Kalbfieisch, 1985), 

L(03 7)  
4017) 	 A / 

L(017) 

(A.3.1) 

onde L(0,7) é a função de verossimilhança para e 7 e L( .(4, ,5,) = supgs(r  L(0,-y), 

com o par ((;,¡,) estimadores de máxima verossimilhança para (0,7). 

A função de verossimilhança relativa maximizada para é dada por, 

= rnax-yR(0,7) = R(O/r(0)) • 
	 (A3.2) 

O conjunto de valores de para os quais .14,(0) > p é chamado de região de 

verossimilhança 100p% para 0. Usualmente, uma região de verossimilhança 100p% 

consiste de um interalo de valores reais chamado de Intervalo de Verossimilhança 

100p% para 0. 

Na maioria dos casos, usamos Intervalos de Verossimilhança com p = 
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0,5,p 0, 10ep = 0,01, isto é Intervalos de Verossimilhança 50%, 10% e 1% para 

0. Valeres dentro dos Intervalos de Verossimilhança 100p% são considerados mais 

prováveis para çb, segundo os dados obtidos em um determinado experimento e um 

nível especificado 100p%. 

Intervalos de verossimilhança 100 . 0,147% para çb são Muitas vezes cal-

culados, que são, aproximadamente, intervalos de confiança 95% para çb (ver por 

exemplo, Kalbfleisch, 1985). 

Um intervalo aleatório [O., çbl é chamado de intervalo de confiança para 

se sua Probabilidade de Cobertura (PC) é dada por, 

PC(00) = P(4'. 5_ 4 5_ 	 (A3.3) 

para todos os valores possíveis de 4. 

A Probabilidade de Cobertura (PC) do intervalo de confiança é o chamado 

coeficiente de confiança. 

Portanto, particularmente, um intervalo de confiança 95% paia (/) é dado 

por, 

P(0.,  5 4 5 tb*/çb = (1)0) = 0,95 , 	 (A3.4) 

para todos os possíveis valores de 00. 

Agora, definindo,:.  

ri,(0) = log(R7(0)) , 	 (A3.5) 
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observamos que, 

— 2ri,(0) 	, 
	 (A3.6) 

e os Intervalos de Verossimilhança para são exatamente ou aproximadamente 

os intervalos de confiança para O; e o coeficiente de confiança de um intervalo de 

verrossimilhança é dado por, 

PC 	P {4) 	—21ogp} 	 (A3.7) 

Daí, com p = 0,147, P{X0. ? ) < 21og(0,147)} = P {4) 5_ 2(-1,92)} = 
0,95. 

Fazendo um gráfico de versus r1,(0), determinamos graficanmete um in-

tervalo de verossimilhança 100 . 0,147% aproximadQ _para (k, isto é, um intervalo de 

confiança aproximado 95% para ç é obtido traçandi-se' uma reta em r..),(0) = —1,92, 

como na Figura A3.1. Podemos notar que o mesmo intervalo pode ser obtido 

construindo-se o gráfico de ck versus /4(0) e traçando-se uma reta em R1(0) = 0,147 

(ver por exemplo, Kalbfleisch, 1985). 

Um estudo mais detalhado sobre o método descrito acima pode ser en-

contrado em Kalbfleisch (1985). Mann, Schaffer e Singpurwalla, (1974), Barbosa e 

Louzada Neto (1991a) apresentam aplicações desta metodologia em testes de sobre-

vivência acelerado. 
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tSk 

o. 	o 	0* 

Figura A3.1: Gráfico de g5 versus r(ç6) com um Intervalo de Confiança Aproximado 

95% para (1) Dado Por 
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Apêndice 4 
Obtenção de Intervalos HPD 

Em inferência Bayesiana, em geral temos interesse em determinar uma 
região R (do espaço paramétrico) para a qual a probabilidade de conter a densidade 

a posteriori para um determinado parâmetro 0 é (1 — 7'). 

Como discutido em Box e Tiao (1973), tal região é chama de Região "a 

Posteriori de maior Probabilidade" (HPD) 100(1 — 	se 

IR 7r(ck I dados) d = 1-7', (A4.1) 

onde Ir(0 I dados) é a densidade a posteriori para çb , e 

7011 dados) 	r(g521 dados) para todo 01  E R e 4rk2  çg R 	(A4.2) 

(ver por exemplo, Martz e Waller, 1982). 

Em muitos problemas práticos existem dificuldades na determinação de R. 

Porém, como no Apêndice 3, podemos definir, de forma análoga, a "densidade a 

posteriori relativa para 0", dada por 

R = R(01 dados) = 
7r(01 dados) 
7r(4/ dados) 

(A4.3) 

onde r(q51 dados) é definida em (A4.1) e 7r(/ dados) é o valor da densidade a poste-

riori para 0 calculada em ij5( -4.) é a moda a posteriori para 0); e o conjunto de valores 
de 0 tais que R > 	é chamado de intervalo HPD para 0. 
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