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Tóm tắt: 

Nghiên cứu dựa trên bộ truyền bánh răng cycloid thông thường để đề xuất bộ truyền bánh răng 
cycloid mới – bộ truyền bánh răng cycloid bao kép không hoàn toàn, mô tả các phương trình ăn 
khớp và phương trình biên dạng ăn khớp liên hợp của bộ truyền mới. Trên cơ sở đó, sử dụng 
phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng biên dạng cặp ăn khớp liên hợp, từ đó mô hình hóa 3D cho 
bộ truyền. Thông qua việc phân tích mô phỏng động lực học của bộ truyền. Thông qua việc phân 
tích mô phỏng động lực học của bộ truyền răng cycloid mới trong môi trường ANSYS 
Workbench và ADAMS/View, kết quả thể hiện sự nổi trội của bộ truyền mới về khả năng chịu 
tải và rung động so với các bộ truyền khác. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định trong 
việc thiết kế các bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung. 
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Abstract: 

The double-enveloping conjugated tooth pair is analyzed based on conventional conjugated tooth 
pair. The formation method and the curve equation of tooth profile are described, then the feature 
of conjugated tooth pair is discussed; After that, tooth profile of conjugated tooth pair and the 3D 
solid model of transmission are built on Pro/E software; the dynamic analysis of cycloid gear 
transmission in ANSYS Workbench environment and ADAMS/View environment is done to 
show the best load capacity and vibration of the new cycloid transmission. In addition, the study 
provides certain reference values for designing other similar transmissions in particular and 
mechanical designing in general. 
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