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Tóm tắt: 
 

Đối với sinh viên các ngành Cơ khí, trong việc thiết kế hộp giảm tốc, thông số của các bộ truyền 

động thường được tính bằng tay với một số lượng lớn các công thức rất phức tạp. Điều này làm tốn 

nhiều thời gian, công sức, gây khó khăn khi thay đổi dữ liệu ban đầu hay khi sửa lỗi tính toán. Bài 

báo này sẽ đưa ra một giải pháp, đó là xây dựng một chương trình tính toán thông số cho các bộ 

truyền động trong việc thiết kế hộp giảm tốc dựa trên ngôn ngữ lập trình C#. Chương trình thu 

được sẽ giúp rút ngắn thời gian thiết kế hộp giảm tốc, tăng độ chính xác ở kết quả tính, dễ dàng 

thay đổi dữ liệu đầu vào, giao diện dễ sử dụng, dung lượng nhỏ và có thể cài đặt dễ dàng trên máy 

tính.                          

           Từ khóa: Hộp giảm tốc; Bộ truyền động; Thông số; Chương trình tính; Thiết kế.            

Abstract:     
 

For students of mechanical engineering, in the design of the gearbox, the parameters of the gears 

are manually calculated, with a large number of very complex formula. This costs a lot of time, 

effort and it is hard to detect errors if they happen. It also causes difficulty in changing the original 

data, or calculation errors. So, this paper will provide a solution which uses programming language 

C # to build a program for calculating parameters of the gears of the gearbox. This program will 

help shorten time of design gearbox and increase the accuracy in results. In addition, it is easy to 

change the data input and use interface of program. The program has small size and is easy for 

installation on the computer.       
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