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Tóm tắt: 
 

Do bộ truyền bánh răng hành tinh có tỷ số truyền lớn, kích thước khuôn khổ nhỏ gọn, trục vào và 
trục ra cùng nằm trên một đường thẳng... nên được sử dụng nhiều trong các hộp giảm tốc. Hiện 
nay, mô phỏng động lực học bao giờ cũng là tiền đề để chuẩn bị công việc chế tạo thực tế. Chính 
vì vậy, việc ứng dụng phần mềm ADAMS/View để khảo sát đặc tính động lực học bộ truyền bánh 
răng hành tinh ở trạng thái đầy tải đóng vai trò quan trọng, kết quả khảo sát cho thấy mô hình làm 
việc trong môi trường mô phỏng phù hợp với lý thuyết, từ đó nghiệm chứng độ tin cậy của mô 
hình, có thể ứng dụng để chế tạo mô hình thực tế. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định 
trong các thiết kế bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.    
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Abstract: 

Due to the fact that planetary gear transmission has large transmission ratios with compact 
frame sizes, input shaft and output shaft lying in a straight line, it should be used more in the 
gear. At present, simulation dynamics is always a prerequisite for the preparation of actual 
fabrication work. Therefore, it is important to apply the ADAMS/View software to survey 
planetary gear dynamics. The results show that the model that works in the simulation 
environment is consistent with the theory, thereby verifying the reliability of the model, which 
can be applied to the actual model. The results provide a certain reference value in 
transmission designs in particular and in the field of mechanical design in general.     
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