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Анотація 

Переддипломна практика пов’язана з дипломним проектом бакалавра 

на тему «Струнний гравіметр з цифровим виводом». На переддипломній 

практиці я використав теоретичні навички придбані в університеті. 

 Цех №2, у якому я проходив переддипломну практику, виробляє 

наступні види продукції: міжкорпусні деталі, корпусні деталі, вузли 

гіроскопічних приладів, деталі гіроскопічних приладів. Також проводяться 

деякі дослідження гіроскопічних приладів. 

У цеху проводяться токарні, фрезерні, слюсарні та інші роботи на 

станках з ЧПУ. Під час практики ми мали можливість ознайомитись з їх 

роботою.  

Я розробляв маршрутну карту виготовлення поляризатора. 

Ключові слова: струнний гравіметр, гравіметр. 

  



Аннотация 

Преддипломная практика связана с дипломным проектом бакалавра на 

тему «Струнный гравиметр с цифровым выводом». На преддипломной 

практике я использовал теоретические навыки приобретенные в 

университете. 

 Цех №2, в котором я проходил преддипломную практику, производит 

следующие виды продукции: межкорпусные детали, корпусные детали, узлы 

гироскопических приборов, детали гироскопических приборов. Также 

проводятся некоторые исследования гироскопических приборов. 

В цехе проводятся токарные, фрезерные, слесарные и другие работы на 

станках с ЧПУ. Во время практики мы имели возможность ознакомиться с их 

работой. 

Я разрабатывал маршрутную карту изготовления поляризатора. 

Ключевые слова: пьезоэлектрический гравиметр, пьезоэлектрический 

эффект, гравиметр. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Annotation 

Pre-diploma practice is associated with a bachelor's degree project entitled 

"String gravimeter with digital output." In the pre-diploma practice I used 

theoretical skills acquired at university. 

 Workshop №2, where I took pre practices, produces the following products: 

mizhkorpusni parts, body parts, components gyroscopic devices, details gyroscopic 

devices. Also conducted some research gyroscopic devices. 

The shop held lathe, milling, metalwork and other works on machine tools 

with CNC. During practice we had access to their work. 

I developed a route map polarizer manufacturing. 

Keywords: piezoelectric gravimeter, piezoelectric effect, gravity meter. 

 

 

 

 

 
 
 


