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RESUMO (AHHOTAЏИЯ) 
 
No trabalho foi levada a cabo a avaliação da influência dos fatores meio ambientais e 
condições de exploração na confiabilidade dos instrumentos de artilharia 
considerando a experiência do manuseio nas Forças Armadas da República de Cuba. 
Foram obtidas conclusões sobre o grau de agressividade dos fatores do meio ambiente 
nas condições de trabalho de Cuba. Baseado no levantamento estatísticos de dados 
foram elaborados modelos de prognóstico sobre a confiabilidade dos instrumentos 
ópticos.  
O trabalho está composto de dois capítulos. No primeiro capítulo é levada a cabo a 
análise dos indicadores de desempenho da confiabilidade e avaliou-se a influência que 
neles têm as condições meio ambientais de Cuba. No segundo capítulo foi elaborada a 
fundamentação sobre a escolha dos indicadores de desempenho da confiabilidade. Foi 
feita uma análise sobre os tipos de falhas no funcionamento e elaborados os modelos 
matemáticos para o prognóstico da probabilidade de falhas dos instrumentos, assim 
como uma avaliação sobre a influência da complexidade construtiva dos instrumentos 
na sua confiabilidade.  
O trabalho tem como objetivo a elaboração de recomendações para o aumento do 
grau de confiabilidade dos instrumentos ópticos em geral e também para a realização 
de um planejamento mais objetivo dos prazos e dos estoques de peças de reposição  
para a manutenção e o  reparo considerando as condições meio ambientais e as 
condições de exploração destes tipos de instrumentos nas Forças Armadas 
Revolucionárias da República de Cuba.       
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