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Випробування тягового рухомого складу є обов’язковою умовою його допуску до експлуатації на магістральні залізниці загального
користування. Однак, при обмеженості фінансування виробництва локомотивів [1] необхідністю є скорочення витрат і на випробування.
Виходом з даної ситуації, за умови використання модульної системи виробництва локомотивів та наявності широкої бази даних по
напрацюванню відповідних модулів [2 - 6], є проведення на заключному етапі тільки тих видів експлуатаційних випробувань, які вимагатиме їх замовник. Всі види експлуатаційних випробувань можна
згрупувати в 3 категорії: визначальні, на надійність та порівняльні. Для
кожної з категорій можливо встановити точну мету експлуатаційних
випробувань для конкретизації отримання результату їх проведення.
Дана процедура передбачає визначення тільки тих параметрів
роботи випробуваного локомотива, які будуть формувати його характеристику відповідно до обраного типу випробувань на відміну від випробувань по загальній схемі, де перевіряються абсолютно всі технічні
показники роботи об’єкта. Разом із скороченням вартості випробувань
відбувається і скорочення тривалості їх проведення за рахунок вибіркового контролю параметрів та застосування інформації баз даних по
напрацюванню конкретного вузла чи системи.
Процедура застосування удосконалених моделей випробувань
передбачає можливість зміни величини похибки та точності результатів розрахунків за рахунок кількості контрольованих параметрів роботи рухомого складу, який проходить експлуатаційні випробування.
При такому підході до варіативного вибору контрольованих параметрів відповідно до мети експлуатаційних випробувань величина
витрат на їх проведення також буде змінюватись, що також можливо
застосовувати, як інструмент зміни загальної вартості випробувань та
їх об’єму. Також варто враховувати зміну кількості задіяного персоналу в залежності від об’єму контрольованих параметрів та об’єму випробувань.
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