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Resumo:
O avanço tecnológico vem crescendo progressivamente, de modo que o mercado

industrial vem se mostrando cada vez mais interessado em produzir produtos de maior

qualidade, visando em um segundo momento avaliar de forma adequada a con�abili-

dade destes produtos.

Ao querer realizar inferências sobre a con�abilidade de um produto, é necessário

realizar alguns tipos de testes. Intuitivamente podemos pensar que quanto maior é a

qualidade de um produto produzido, mais difícil é avaliar a sua con�abilidade. Isto

acaba se tornando difícil porque se realizarmos os testes em condições normais de fun-

cionamento do produto, ou seja, elaborarmos um experimento colocando n produtos

em testes e esperarmos até que eles falhem, muito tempo de teste pode ser exigido.

Mesmo cientes de que esses tipos de testes sejam viáveis, o avanço tecnológico está

acontecendo de forma tão rápida que as peças podem �car antigas durante o tempo do

experimento.

Como base neste problema, uma alternativa é o uso dos métodos de testes acelera-

dos, em que por meio deste método faz-se possível observar o desempenho de produtos

submetidos a níveis de estresse mais altos do que o normal, na qual nosso intuito é re-

duzir o seu tempo de vida.

Quando desejamos conduzir um experimento em que será utilizada a técnica de

testes acelerados, uma das coisas mais importantes é de�nir qual carga de estresse

que será aplicada nos itens que serão testados. Como descrito por Nelson [2], existem

diferentes cargas de estresse, sendo que neste trabalho foi adotado a carga de estresse

do tipo "step-stress", na qual um conjunto de itens é submetido a um nível de estresse

alto por um período de tempo pré-determinado. Caso esses itens não falhem até esse

período, o nível de estresse é elevado para um novo nível, e este processo se repete até

o �nal do estudo.

Após o término de um experimento de testes acelerados do tipo "step-stress", obte-

mos no �nal os tempos de falhas e esses tempos podem ser modelados por diferentes

distribuições de probabilidades como pode ser visto em Nelson [2], em que neste traba-

lho consideramos que os tempos de falha sob censura tipo II seguem uma distribuição

Gama.



Veja que no �nal do experimento, os resultados obtidos é de quando o produto é sub-

metido a altos níveis de estresse. Deste modo, para realizar estimativas, por exemplo,

do tempo médio de vida deste produto em suas condições de uso normal, é necessário

extrapolar essas informações através de um modelo.

Deste modo, temos como objetivo neste trabalho realizar um estudo sobre testes

acelerados do tipo "step-stress", considerando que os tempos de falha sob censura tipo

II seguem uma distribuição Gama.

A �m de cumprir este objetivo, será feita uma análise estatística desses tempos de

falha, em que utilizaremos os métodos estatísticos de inferência clássica e de inferência

Bayesiana. Ambos os métodos são ótimos, contudo geralmente os métodos Bayesianos

produzem melhores resultados, principalmente quando há poucos dados observados

disponíveis. Devido a isso, será abordado neste trabalho ambos os métodos e temos

como objetivo comparar eles por meio de simulações para diferentes tamanhos amos-

trais, utilizando o método iterativo de Newton-Raphson e o método de Monte Carlo

via Cadeias de Markov (MCMC).

Esta pesquisa que está em andamento, foi motivada por Alkhalfan [1] e dá continui-

dade ao trabalho desenvolvido por ela, uma vez que estamos considerando na análise

não só a inferência clássica, mas também a inferência Bayesiana.
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