
 

 

 بسمه تعالی

 گفتار:پیش

را به الکتریسیته تبدیل می کند. این دستگاه از دو بخش موتور  گازوئیلدیزل ژنراتور دستگاهی است که سوخت 

ای اولیههای دیزلی برای راه اندازی و تولید توان نیاز به توان الکتریکی رموتو دیزلی و ژنراتور تشکیل شده است.

در خود ولت  12-21در حدود  (DC) موارد از یک منبع تغذیه که ولتاژ مستقیمدارند. از این رو در اکثر 

تواند خود موتور الکتریکی یا تعدادی شود. این منبع تغذیه میبرای راه اندازی موتور استفاده میذخیره دارد، 

 .باتری باشد

 

توسط میلنگ تبدیل به نیروی این نیرو  کند.تبدیل به نیروی مکانیکی میرا  گازوئیلموتور دیزلی سوخت  

الکترومغناطیس به  قوانینرا توسط  نیروی دورانیو پس از آن ژنراتور  شودبه ژنراتور انتقال داده می دورانی و

وری و هنراتور یکی از مهم ترین موارد در میزان بهرژنصب صحیح و درست دیزل کند. الکتریسیته تبدیل می

دیزل  نقش حیاتی در راه اندازی اتصال صحیح قطعات،ایمنی و  قوانین ساخت،باشد. رعایت میدستگاه عملکرد 

 .کندایفا می ژنراتور
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بایست همواره توسط یک فرد متخصص و با تجربه انجام گیرد تا از بروز نصب و راه اندازی یک دیزل ژنراتور می

 .احتمالی به دور باشد تهر گونه مشکال

 

خطراتی  ،و در صورت سهل انگاری باشدمیبررسی و کنترل تمامی اجزای دیزل ژنراتور بسیار ضروری و حیاتی 

 .سازدسوزی دیزل ژنراتور را فراهم میآتش و  دستگاه از کار افتادن ی،از قبیل برق گرفتگ

 

 .نماییمراه اندازی دیزل ژنراتور اشاره می برایدر این مقاله ما به مهم ترین نکات و چندین دستور العمل 
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 مقدمه:

ی تولیدی باعث گرم شدن شود. این گرمادیزل به دلیل احتراقی که در سیستم خود دارد، باعث تولید گرما می

گردد. آب مجاری دیزل به وسیله رادیاتوری که در هوای محیط و همچنین گرم شدن آب مجاری دیزل می

در ذات  که جریان و مقاومت الکتریکیوجود . همچنین ژنراتور به دلیل شودخنک می ،داردجلوی دستگاه قرار 

سیستم گردد. های ژنراتور میها و عایقسیم پیچکند. این گرما باعث صدمه زدن به ، تولید گرما میخود دارد

  گردد.انجام میدر دو مرحله  . این خنک کاریباشدمحیط می یمعموال توسط هوا خنک کاری ژنراتور

ور ژنراتور قرار دارد، عبور هایی که روی محها، توسط پرهبه صورت شعاعی از اطراف سیم پیچ ی محیطابتدا هوا

 هاکه در حالت قبل در معرض هوای پرهر هایی از ژنراتوقسمت شود. در مرحله دومبه بیرون هدایت می و کرده

. شیارهایی از جنس آلومینیوم برروی پوسته ژنراتور تعبیه شده استشود. در این مرحله ، خنک مینگرفته قرار

با توجه به  شود.تماس گرمای استاتور را با محیط بیشتر کرده و باعث انتقال سریع گرما به محیط می شیارها این

 یب نبیند.بایست این گرما به بیرون هدایت شود، تا دستگاه آسهای باال هوای اتاقک دستگاه گرم شده و میگفته

یک سیستم اضطراری فعال را توانیم اصل موضوع را شرح داده و نکات مهم در مورد با بیان این مقدمه می

 توضیح دهیم.

 مکان اتاقک دیزل ژنراتور:

 که در فضایی ساخته شده باشدمکان اتاقک دیزل ژنراتور 

و خاک هوا، فیبرهای کتانی، برگ  های اسیدی، گرد وغبارسیمان، گردگاز ،های هوازیآالیندهدور از :الف

گردد از درختان، اجسام پالستیکی و ... ساخته شود. در صورت اجتناب ناپذیر بودن ساخت این مکان، توصیه می

 یا از سیستم خنک کننده غیر هوازی استفاده شود. های پاک کننده هوا وفیلتر

 یر استفاده شود.های رطوبت گترفیلبایست از در نواحی با رطوبت باال می :ب
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گردد. در نتیجه تا جایی که می ولتاژ باعث افزایش افت ،استاندارد مقادیراز طول مسیرکابل کشی  افزایشبا  :ج

 .نماییمتر ک دستگاه را با مصرف کننده کوتاهامکان داشته باشد، فاصله اتاق

 نمود. را داخل یا خارج ای باشد که براحتی بتوان دستگاهبایست به اندازهمی اتاقک ورودی :د

 

 .فضایی را به همین منظور در نظر گرفته شود ،تر شدن تاسیسات داشته باشداگر کارفرما احتیاج به گسترده :و

 هوادهی اتاقک:

باشد. در  موتور خنک کننده  های پره باد جهت وزش دربایست می، اتاقک یخروج هوا جهت ورود و الف:

این دیوار  .هدشاتاقک به  مخالفمانع از ورود هوای  ،با ساخت یک دیوار صورت وجود نداشتن چنین فضایی،

 متر باشد. 3ارتفاع آن حدود  متر از دستگاه فاصله داشته  و 5/2لی ا 2حداقل 

 

از تماس کامل با بدنه ژنراتور  را به صورتی در نظر گرفت که هوا از انتهای ژنراتور وارد و بعدهوا مسیر ورودی  ب:

 از سمت رادیاتور خارج شود.
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به راحتی از فضای اطراف دستگاه خارج  ،شودگازهای سمی که در حین کار کردن دیزل ژنراتور تولید می ج:

صدمه زدن به تجهیزات سیستم و باال  ،دستگاه ،شود. هوادهی نامناسب باعث پایین آمدن راندمان نیروی کار

 شود.می خروجی اگزوز رفتن دمای

های هوای پنجره برابر مساحت رادیاتور و اندازه 2الی  5.5بایست اتاقک می ورودی هوای هایپنجرهمساحت  د:

 برابر مساحت رادیاتور باشد. 5/2خروجی اتاقک 

 بایست برمبنای زیر باشد:به صورت کلی بیشترین دمای هوای داخل اتاقک می و:

از  حداکثر با بیرون دمای داخل اتاقکاختالف گراد باشد، درجه سانتی 25اگر دمای خارج اتاقک دستگاه،  :الف

 .تجاوز نکندگراد درجه سانتی25

 بایست از سیستم خنک کننده استفاده کرد.شرایط حرارتی باالتر میداشتن در صورت وجود 

توانند در ها میاین پنجرهپنجره ورودی هوا، روبروی ژنراتور نباشد، آنگاه  امکان ایجاد صورتی کهدر  :1نکته

 قرار بگیرند. اتاقکدیوارهای کناری 
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توان از فن برای می، می شود کننده ایجاد، آلودگی صوتی برای مصرفدر صورتی که با قرار دادن پنجره :2نکته

  تامین هوای مصرفی اقدام نمود.

اگرنصب پنجره خروجی جلوی رادیاتور امکان پذیر  مکان پنجره خروجی باید جلوی رادیاتور باشد. :3نکته

 یک کانال هوا طراحی شود تا هوای خروجی به بیرون هدایت شود.نباشد، باید جلوی رادیاتور 

                  

 سازه اتاقک دستگاه:

اقلیم منطقه از بنابراین با توجه به هماهنگ با اقلیم منطقه ساخته شود.  معماریتواند با مصالح سازه اتاقک می

های کافی در اطراف سقف سازه و جمع بینی آبروبایست استفاده شود. پیشهای حرارتی و رطوبتی میعایق

 باشد.و هدایت آب به زمین یکی از نکات قابل توجه میآوری 

 باشد. شود اتاقک دستگاه در برابر زلزله مقاومبه دلیل زلزله خیز بودن برخی از مناطق ایران، پیشنهاد می

 شرایط داخلی اتاقک دیزل ژنراتور:

قرار ها در مواقع اضطراری، مورد استفاده شرایط داخل اتاقک یکی از موارد قابل توجه است، چرا که اکثر دستگاه

 به نکات زیر توجه کنید.لذا باشد، دستگاه باال می و نگهداری هزینه تهیه، تعمیر گرفته و

 ها، حداقل دو متر باشد. این فاصله به این دلیل است کهفاصله دیزل ژنراتور با دیواره الف:

 نیروی کار بتواند به راحتی دستگاه را سرویس و نگهداری کند. -1

 گردش هوا داشته باشیم.-2
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 باشد. منظمچیدمان -3

 

خروج آب چاله تخلیه آب خنک کاری، فاضالب جهت های سوخت، ا، لولههکابل فضاهایی را برای استقرار :ب

 در نظر گرفته شود. لوازم مصرفی موتور...و  قرار دادن روغن اضافهفضایی برای ، دستگاه شستشوی و روغن کثیف

و  باشد. الزم به ذکر است، یک چراغ اضطراریدر فضای داخل اتاقک الزامی می کردنارجهت ککافی  نور :ج

 الزم و ضروری است.جهت مواقع بحرانی در داخل اتاقک  نشانیکپسول آتش

 .ضروری استهای داخل اتاقک استفاده از درپوش فلزی مقاوم برای کانال :د

               

 تواند کار کند، ذکر شده است. به آن توجه کنید.ها، دمای محیطی که دستگاه میدر بعضی از مدل :1تذکر
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 )فوندانسیون(: ژنراتورمحل استقرار دیزل 

الی 255طول و عرض فوندانسیون حداقل وزن و ابعاد دستگاه طراحی گردد. بایست مطابق بافوندانسیون می

. جهت ساخت ارتفاع فوندانسیون به جدول شود ساخته میلیمتر بزرگتر از طول و عرض شاسی دستگاه 355

 .()این محاسبات بستگی به نوع بتن )مسلح یا غیر مسلح( مورد استفاده قابل تغییراست کنیدمراجعه   (2-2)

 میلیمتر باالتر از سطح زمین قرار گیرد. 255گردد ارتفاع نهایی سطح فوندانسیون توصیه می

 .به نکات زیرجهت ساخت فوندانسیون توجه کنید

 . فوندانسیون محکم و خشک باشدزمان نصب دستگاه،  الف:

 سطح فوندانسیون کامال صاف و مسطح باشد. :ب

 باید مستقل از فوندانسیون سازه اتاقک طراحی و ساخته شود.فوندانسیون دستگاه  ج:

چه دستگاه مورد صورت جداگانه نصب خواهد شد. چنانکنندگی به ، سیستم خنکها با قدرت باالدر دستگاه د:

آن، جدا از فوندانسیون کننده متناسب با ابعاد و وزن سیستم خنکاستفاده از این نوع باشد، باید فوندانسیون 

  دستگاه طراحی و ساخته شود )قبل از خرید دستگاه از نیروی متخصص مشاوره بگیرید(.

 .توجه کنید به چند نکتهنصب دستگاه زمان   

های ایجادی توسط دستگاه را کم کرده و مانع از ساطع ،لرزه )لرزه گیر((AVMSهای لرزه )ز بین برندها -1

  .جزء نکات اجباری نیست( گردد )نصب لرزه گیراطراف می هایسازهشدن زیاد نویز به 

 گیرد. بهای فوندانسیون شیم قرار بایست مابین شاسی دستگاه و پیچدر زمان نصب می -2

 از ترکیب صفحه فلزی و شیم استفاده شود.، باید میلیمتر باشد 5/2اگر ارتفاع شیم بیش از  -3

 نقل دستگاه: ول حم

های تعبیه . هرگز نباید از هوکهای خاصی روی شاسی در نظر گرفته شده استنقل دستگاه محل و جهت حمل

 شود. باعث از هم گسیختگی دستگاه  ممکن است استفاده کرد. چرا که موتور و ژنراتورشده روی 
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....  هوا وفیلتر کنیم باید دقت کنیم صدمه به تانک سوخت، رادیاتور، اتصاالت،جا میزمانی که دستگاه را جابه

 وارد نشود.

 .نماییدروی دستگاه حفظ ر دستگاه را تا اتمام زمان نصب، ب پوشش رویی نکته:

 وضعیت هوای مصرفی دستگاه:

اطمینان   باز بودن مسیرها و دستگاهاز وضعیت هوای مصرفی ، دستگاه را همواره تمیز نگه داشته و باید اپراتور

 کثیفی و باز نبودن مسیرهای هوای مصرفی دستگاه منجر به: .نمایدحاصل 

 کثیف شدن زودتر از موعد فیلتر هوا الف:

 تولیدی توانکاهش  ب:

 شدن اگزوز مستهلکایجاد دود سیاه و  ج:

 خراب شدن توربوشارژر نهایتو در  استهالک د:

 اگزوز دستگاه:

بایست کمترین فشار برگشتی را در سیستم ایجاد نماید تا از ایجاد احتمال دود خروجی دستگاه میسیستم 

 شرایط زیر اجتناب گردد.
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 افزایش مصرف سوخت  الف:

 های ناشی از آنافزایش دمای دود خروجی دستگاه و خرابی ب:

 کم شدن کارایی و راندمان دستگاه ج:

 پایین آمدن عمر مفید موتور د:

الزم  ها جلوگیری شود.یگشدی شیب داشته باشد تا از برگشت چگالشود قسمت افقی اگزوز به بیرون ه میتوصی

سیستم، زیاد شدن   ی زیادهاشدگیبه ذکر است ایجاد لوله اگزوز مشترک برای چند دستگاه به دلیل چگالی 

 گردد.فشار مکش، ورود گاز اگزوز به ژنراتور، افزایش فشار گاز برگشتی و ... توصیه نمی

اگزوز در بایست یک لوله بزرگتر از قطر لوله ها عبور کند، میدر فضاهایی که قرار است لوله اگزوز از میان دیوار

شود. این عمل به این دلیل است  به بیرون هدایت وله لوله اگزوز از داخل این ل سپس ،دیوار وجود داشته باشد

  که، لوله اگزوز هم فضا برای انبساط یا انقباض و هم فضا برای آزادی لرزش داشته باشد.

                                      
کرده و باعث گرم شدن هنگام کار دستگاه حرارت بسیار زیادی دارد. این حرارت به اتاقک انتقال پیدا لوله اگزوز 

 کار بردمحیط به بایست عایق حرارتی را جهت کاهش انتقال حرارت به گردد. حال میمی محیط اطراف دستگاه

 شود(.میلیمتر در نظر گرفته می 15)این عایق به صورت تجربی انتخاب شده و با ضخامت حدود 

 باشد.جهت نصب اگزوز حائز اهمیت می قطعهچند 

 قطعه آکاردئونی الف:

گذارد تا بتوان لوله را به انداز میدرجه آزادی  بیشتری درهنگام نصب اگزوز در اختیار شرکت راهاین قطعه 

برای بایست صحیح انتخاب شود. راحتی به سمت مکان مشخص هدایت کرد. در نتیجه طول این قطعه می

شود. در این حالت دو مسیر صدا خفه کن استفاده می دستگاه با قدرت باال از دو عدد قطعه آکاردئونی و دو عدد

در ( استفاده کنید )2-1خروجی برای هدایت دود در نظر گرفته شود. برای انتخاب سایز و طول لوله از جدول )

متر بود، حتما جهت انتخاب سایز و طول لوله با  25عدد و طول لوله بیش از  2صورتیکه تعداد خمها بیشتر از 

 .کنید( متخصص مشورت
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 کالهک اگزوز ب:

-پنجرهگردد تا مانع برگشت دود به سمت دستگاه و خارج از اتاقک و در انتهای لوله اگزوز نصب میاین قطعه 

 اتاقک شود. این قطعه به صورتی نصب گردد که در مقابل جهت وزش باد قرار نگیرد. ورودی های هوای

 

 کنقطعه صدا خفه ج:

بسیار تاثیر گذار است. در نتیجه مکان نصب این قطعه حائز کن روی کم کردن صدا و برگشت دود صدا خفه

شود یک شیر تخلیه در پیشنهاد میحتما یک متخصص با تجربه این قطعه را نصب کند.  باشد.اهمیت می

 نصب گردد.جهت خارج کردن مایعات داخل لوله قسمت پایین این قطعه 

 از رابطه زیر قابل محاسبه است.ارتفاع  لوله اگزوز 

      ⁄  √(   ) 

Hی اگزوز: بلندی لوله 

hارتفاع ساختمان : 

 

 سیستم سوخت:

آن تحت یک سری قوانین  انتقالو ذخیره درنظرگرفته می شود و  خطر آفرینسوخت دیزل به عنوان محصولی  

تانک  ساخته نشده باشد. گالوانیزه یا مس  آهنفلزهای  ها و تانک سوخت ازباید توجه کرد، لوله. پذیردانجام می

 میلیمتر از اگزوز دستگاه فاصله داشته باشد. 355ها حداقل سوخت هم سطح با شاسی دستگاه بوده ولوله

  الزم به ذکر است هنگام وصل قطعات جانبی به تانک از نوار تفلون استفاده نشود.

 ساعته، سوخت مورد نیاز دستگاه را تعمین کند. 8بایست به اندازه یک شیفت کاری حجم تانک سوخت می

 بایست توجه کنیم گازوئیل خالص وارد دستگاه شود. ریزیم میهنگامی که سوخت را داخل تانک می نکته:

 آسیب رساندن به قطعات دستگاه خواهد شد.چرا که موادی از قبیل آب، نفت، بنزین و ... باعث 
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 میلیمتر از کف تانک باالتر قرار بگیرد. 55الی  15لوله مسیر رفت سوخت به دستگاه به اندازه  نکته:

 

 قطعات جانبی تانک سوخت:

 شیر تخلیه الف:

 گیرد.مورد استفاده قرار میدر قسمت پایین تانک نصب شده و برای تخلیه آب نفوذ کرده به تانک ای شیر تخلیه

  درب باک ب:

جذب برای آن در نظر  در باکتوسط یک گلوئی از سطح باالیی تانک فاصله داده و یک  محل پرکردن تانک

 بگیرید.

 های توریفیلتر ج:

های ورودی تانک، به فیلترهای توری مجهز شود. این فیلترها از ورود اشیاء خارجی به تانک تمامی مسیر

 کند.جلوگیری می

 شیلنگ و بست شیلنگ  د:

) باک هم سطح با شاسی و زیر  را به عهده دارد باکبه دستگاه و از دستگاه به  باکاین قطعه هدایت سوخت از 

. پس باید از جنس مرغوبی استفاده شود. همچنین جهت نشت نکردن سوخت و محکم کردن دیزل قرار دارد(

 استفاده شود.و مرغوب مخصوص  اتصاالت از بست
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 باطری:

انداز دستگاه در مراحل اولیه مورد گفتار بیان شد، باطری به عنوان راهبا توجه به مطالبی که در قسمت پیش

به نکاتی در زیر ای یک بار مورد بازدید قرار بگیرد.بایست  هفتهدر نتیجه این وسیله میگیرد. استفاده قرار می

 .داندازی با مشکل مواجه نشوشود تا دستگاه هنگام راهمی اشاره

شود. این امکان وجود دارد که باطری فرسوده و از کارافتاده باشد. در دستگاه فرستاده میباطری به همراه  الف:

 بودن شارژ آن اطمینان حاصل کنید. رپرا بررسی کرده و از نتیجه قبل از راه اندازی توان باطری 

 بایست روی شاسی دستگاه نصب شود.باطری می ب:

 متر باشد. 1بایست بیشتر از ها نمیطول کابل ج:

 گردد از یک دستگاه شارژر باطری جهت شارژ نگه داشتن باطری استفاده کنید.توصیه می د:

 .فرماییدهای باطری از صحیح بودن اتصاالت اطمینان حاصل ها به پالریتههنگام وصل کابل و:

باطری جدا کنید. الزم : قبل از کار کردن روی دستگاه ابتدا کابل قطب منفی و سپس کابل قطب مثبت را از م

  ، دستگاه شارژر باطری را خاموش کنیم.هابه ذکر است قبل از جدا کردن کابل

های باطری، حتی برای تست کردن، به یکدیگر اتصال ندهیم. یا به عبارت دیگر، هنگام کار کردن هرگز قطب  :ن

به ذکر است همیشه یک شی روی دستگاه حواسمان باشد قطب مثبت با بدنه دستگاه متصل نشود. الزم 

 های باطری به صورت جداگانه قرار دهیم.پالستیکی یا الستیکی مقاوم روی پالریته

ها را از ، تانک سوخت، باالی دستگاه و...( ابتدا کابلقبل از جوشکاری روی مجموعه دیزل ژنراتور) شاسی، بدنه ه:

 را باز کنید. ECUثبت( و سپس کانکتور های باطری جدا کرده )اول کابل منفی وبعد کابل مپالریته

 گردد.تذکر: به بندهای )ن و ه( توجه زیادی کنید چرا که باعث خطرات جبران ناپذیر می

 سیستم کابلهای انتقال قدرت:

باشد و لذا بایستی در انتخاب و نصب آن، دقت کافی به عمل آورید، تا انتقال انرژی الکتریکی به عهده کابل می

 راندمان مناسبی داشته باشد.سیستم 

سیستم دیزل ژنراتور از کابل قدرت و کابل ابزاردقیق به ترتیب جهت انتقال توان به تابلوی توزیع و انتقال 

 شود.سیگنال به تابلوی کنترل استفاده می

 به نکات زیر برای انتقال استاندارد توجه کنید.

 ها و محاسبات روز دنیا انتخاب شود. استانداردهای مورد استفاده مطابق با سایز کلیه کابل الف:
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توانید از شود، میبزرگ میمحاسبه شده پذیر استفاده کنید. زمانی که قطر کابل های انعطافهمواره از کابل :ب

طلبد، حتما از یک ای را میمحاسبات دقیق و حساب شده بدو کابل موازی با قطر کمتر استفاده کنید) نکته 

 با تجربه استفاده کنید(.مهندس برق 

 ها اطمینان حاصل کنید.بایست از تحت فشار یا کشش قرار نگرفتن کابلمیهنگام نصب  و اتصاالت  ج:

الزم است به این نکته توجه کنید، هنگام اتصال کلیه قطعات برقی به یکدیگر از محکم و سفت بودن اتصال  

باعث مستهلک شدن، ذوب شدن، آتش سوزی، فرسوده شدن و در غیر این صورت اطمینان کامل داشته باشید، 

 شود.قطعه می ...

بایستی نام فاز،شماره سیم، به صورت رنگ یا لیبل در تمام قسمتها مشخص باشد. این ها میزمان نصب کابل د:

 .نشوید همواجبا مشکل دستگاه  یابی یا سرویسست، زمان عیبنکته به این دلیل ا

ی قدرت و به کلیدهاها، بارژنراتور، باس یمکلبر روی تخته  کابلها، وزن باید دقت کنید هنگام اتصال کابل و:

های ها یا ساپورتطور کلی به تمام اتصاالت اعمال نشود. به همین منظور هنگام اتصال و انتقال از کانال

 مخصوص استفاده شود.

 متر باشد.  5راه دور، نباید فاصله تابلو با دستگاه بیش از  های کنترل ازدر صورت استفاده از تابلو ه:

 

 اتصال به زمین

از جمله نکاتی که رعایت آن در تاسیسات الکتریکی از نظر حفاظت و ایمنی الزم و ضروری است، سیستم اتصال 

الکترود  باشد. مقصود از زمین کردن، اتصال نقاط خاصی از سیستم الکتریکی به( می Earthingبه زمین ) 

 های الکتریکی وجود دارد.زمین است. دو نوع زمین کردن در سیستم

دهیم. با این کار اگر به هر دلیلی درنوع اول به وسیله یک کابل قدرت، نقطه خنثی را به الکترود زمین اتصال می

یدا کرده تا از ، آنگاه این جریان به زمین انتقال پسیم شبکه برق رسانی به بدنه تجهیزات اتصال پیدا کند

 های جبران ناپذیر جلوگیری شود.خسارات

در نوع دوم اتصال شیلد کابل کنترل به الکترود زمین است. با این کار اگر نویز یا اغتشاشی در سیستم کنترل به 

م وجود آید، این نویز یا اغتشاش به زمین انتقال پیدا کرده تا سیستم کنترلی بتواند به راحتی کار خود را انجا

 .دهد

 دو نکته در مورد اتصال بدنه تجهیزات و شیلد کابل به سیستم اتصال حائز اهمیت است.

 بایست تمام بدنه تجهیزات به سیستم انتقال زمین متصل شود.قبل از استارت دستگاه می الف:
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نباید از یک اهمی سیم اتصال به زمین و بدنه تجهیزات اهم متر اتصاالت را بررسی کرده و مقاومت با یک  ب:

  اهم بیشتر باشد.

 

 

 توجه : جداول ذکر شده در متن را می توانید از منبع داده شده در فایل پیوست استخراج کنید.
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