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Abstract 

The main goal of this work, is to search a transformation of system reliability to 

improve the usual asymptotical normality results. In this way, we explore the 

reparametrizations of Guerrero and Johnson (1982) and of Aranda-Ordaz (1981), 

looldng for better normality of the likelihood function (see Sprott, 1973 or Anscombe, 

1964). We also use some normality measures for the likelihood function introduced by 

Kass and Slate (1992) to be used with the above parametrizations and a diagnostic pro-

cedure based on the T-plot, introduced by Hills and Smith (1993). 

As applications we consider the exponential and weibull models for the system 

reliability with one unit, and we also consider accelerated life tests with the power mie 

model and the Weibull distribution. 

Under the Bayesian approach, we also consider the same procedure to improve 

the normality of the posterior densities of interest. 

As numerical illustration we present three examples showing the feasibility of the 

proposed method. 
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Reparametrização para a Confiabilidade em Testes Acelerados considerando o Modelo de Lei de Potência Inversa. 	71  

onde 

Desta forma, para conseguir boa normalidade para a função de verossimilhança 
"profile", devemos encontrar uni valor adequado de Xp  que minimize (6.32), ou seja, 

tal que: 

3  B"(ip)/3'((i)af 2 	 P 	O. (6.33) 
[B((i)G4)]

2 

Desenvolvendo a expressão acima, obtemos: 

g(x) = B(){(1+x) [1 + (1 ± 	 jp ) 1/XP ]-1}— 213 	O. (6.34) 

Na prática devemos variar Â,p, encontrar (i)G.,,  (Xp), e escolher aquele que 
minimiza g(X,p), dada em (6.34). 

ii) T-plot de Hills e Smith: 

(6.35) 










































































































































