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USO DE PARAMETRIZAÇÃO EM PROBLEMAS DE INFERÊNCIA DO TEMPO DE VIDA DE 
EQUIPAMENTOS COM TESTE ACELERADO. Ricardo Andrecioli, Marinho Gomes de Andrade 
Filho (Departamento de Ciências da Computação e Estatística, ICMC-USP - São Carlos). 

Na indústria, a análise do tempo de vida de um produto é algo extremamente importante, e essa análise pode ser, 
dependendo do problema, muito complicada. Por exemplo, a análise de fadiga de uma máquina, a qual tenha um 
tempo de vida muito longo, ou então um fabricante necessitando lançar um novo produto, porém não dispõe de 
tempo suficiente para testá-lo. Esperar pela falha da máquina, ou do produto em condições normais á algo 
impraticável. Por tal motivo, o teste acelerado é muito importante nesses problemas, pois se pode promover 
economia de tempo e dinheiro. Assumindo que os tempos de vida tenham uma distribuição exponencial em cada 
nível de estresse, os componentes sob teste são submetidos a trabalharem em cada nível de estresse. Adotando o 
modelo de potência inversa, a constante de falha, em cada nível de estresse i é dada por: λ i = α/V i

β, onde Vi é o i-
ésimo nível de estresse. Com isso obtém-se a função de verossimilhança L(α,β|X), onde X é a amostra aleatória dos 
tempos de vida. Para obter os estimadores de máxima verossimilhança para α e β, toma-se as derivadas parciais de L 
iguais a zero. Com isso verifica-se que o sistema não possui uma solução fácil de se obter analiticamente. 
Contornando esse problema, aplica-se um método iterativo de solução de sistemas não lineares, por exemplo, 
Newton-Raphson, o chega-se a uma solução aproximada. Sendo α = 1/θ, obtém-se uma primeira parametrização da 
função de verossimilhança L, e sendo θ = eφ, tem-se uma segunda parametrização de L. Observando as curvas de 
níveis para cada parametrização, verifica-se que em α e α = 1/θ, as curvas de níveis possuem uma forma elíptica bem 
estreita, enquanto que em θ = eφ, as curvas de níveis possuem uma forma mais aberta, próxima de uma 
circunferência. Isso influenciará muito na convergência do método numérico. Na parametrização α = 1/θ, o método 
numérico desenvolvido era muito sensível a condição inicial, e necessitava de muitas iterações para convergir. Já 
para a parametrização θ = eφ,ta; fato não ocorreu, o método desenvolvido era bem menos sensível a condição inicial e 
necessitou um número bem menor de iterações para convergir. Para ilustrar tais resultados, é desenvolvido exemplo 
de um problema de análise dos tempos de vida de componentes submetidos a um teste acelerado. (Bolsa IC - 
FAPESP/USP-São Carlos). 
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