
 ۱ 

  نام خداب
  مرسدس بنز در اواخر سال  BAسيستم )BA(ترمز كمكي مرسدس بنز  ۱۶/۳۸

با اينكه ماشين ها با سيستم . مواقع ضروري و اظطراري رانندگان مي باشد   ارائه شده و براي  ۱۹۹۶
ABS  كه فشار بدهند مي ترسند   اينكه به پدال ترمز ازدرصد از رانندگان  ۹۰مجهز بودند اما بيشتر از

خود را از دست بدهند و يا مي ترسنر كه مبادا در مواقع خطر و شرايط جدي نتولنند از   شايد كنترل
فاصله   درصد ۴۵حدود  ,اولين نوع ذكر شده در عكس العمل ناقص   .ترمز به خوبي استفاده نمايند

و رفع  ,دال ترمز توجه به نگراني در مورد پ با   .كيلومتر در ساعت باال مي برد ۱۰۰ توقف را در 
سيم پيچي شده ) سوپاپ(طراب رانندگان در اين زمينه بوستري با قدرت كامل به شكل يك دريچه ضا

  در شكل) سولنوئيدي ( 
سولونئيد و  ,ترمز را رها ميكند يا در حالت خالص مي گذارد  زمانيكه راننده .بكار مي رود ۳۰-۳۸

  .بكار مي رود و چرخ قفل نمي شود  ABS بنابراين سيستم همراه.خنثي مي شوندن بوستر آ
  

عمل نمايد نيروي ماكسيمم براي پدال ترمز و توقف با سرعت  BAاگر راننده در مواقع ضروري بدون 
استفاده   BAمتر خواهد بوداما اگر از سيستم  ۷۳صد كيلومتر در ساعت بكار مي رود و فاصله توقف 

فاصله  BAتي اگر در مواقعي كه رانندگان عجله دارند ح ,متر خواهد بود ۴۰نمايد فاصله توقف حدود 
  توقف را در 

الي  ۷منجر به كاهش  ,براي ترمز   تامل و درنگ نمودن راننده "ضمنا  .متر كاهش مي دهد ۶ حدود 
  .متر مي شود ۱۰
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ز  هر گاه سيستم كمكي ترمز كنترل الكترونيكي يك فشار  سريع را د ر پدال ترم:  ۳۸-۳۰شكل 
ترمز را ) فرمان( احساس كند يك توقف ضروري  را نشان مي دهد و دريچه سولنوئيد در واحد سرو

حداكثر ترمز با توجه به . فعال مي كند و باعث فشار اتمسفريك در سمت راست ديافراگم مي شود
  .مدوله سيستم توليد مي كند


