HAVENSİS ELEKTRONİK
SOLAR-DL BİLGİSAYAR YAZILIMI
KULLANMA KILAVUZU
Arayüzün Tanıtımı
Programın arayüzü dört temel bölümden (Şekil.1) oluşmaktadır.
Bölümler;
•
•
•
•

Menü
Grafik İnceleme Araçları
Kontrol Paneli
Grafik Gösterim Alanı

Şekil.1 - Genel Program Görünümü

Menü
Dosya, Ayarlar ve Yardım bölümlerinden oluşan menüdür.
Dosya seçeneğinden aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;
•

•

Dosya aç; Açılan dosya seçme ekranından, dosya yolunu seçerek, sd katta bulunan
veya bilgisayara yedeklenmiş olan solar-dl dosyalarını açarak programa
yükleyebilirsiniz.
Çıkış; Programı kapatmak için kullanabilirsiniz

Ayarlar seçeneğinden aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;
•

Ayarlar; Açılan pencereden programla ilgili kullanımınıza göre değiştirebileceğiniz
ayarları düzenleyebilirsiniz.

Yardım seçeneğinden aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;
•
•

Kullanım Kılavuzu; Yardım için başvurabileceğiniz bilgileri barındıran kullanma
kılavuzunu açar.
Hakkında; Program ile ilgili kısa bilgi alabileceğiniz pencere açar.

Grafik İnceleme Araçları
Grafik gösterim alanındaki grafik üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, grafiği kaydırma,
yapılan işlemleri geri alma ve kaydetme gibi işlemleri yapabileceğiniz araçları (Şekil.2) barındırır.

Şekil.2 - Grafik İnceleme Araçları

Geri Butonu; Yaptığınız yakınlaştırma, uzaklaştırma ve gezinti gibi işlemleri geri almak için
kullanabilirsiniz. Grafiğin ilk açıldığı konuma geldikten sonra pasif hale gelir.
İleri Butonu; Geri alma işlemini tersine çevirmek için kullanılır. Geri almak istemediğiniz bir
işlemi geri aldığınızda geri alma işlemini iptal etmek için kullanabilirsiniz. Hiç geri alma işlemi
yapılmamış ise pasif halde olacaktır.
Gezinti Aracı; Grafik gösterim alanında bulunan grafikleri aşağı, yukarı, sağa, sola
kaydırmanızı sağlayan araçtır. Yakınlaştırma yaptıktan sonra bu araç ile grafiğin görünmeyen
kısımlarını incelemek için grafiği hareket ettirebilirsiniz.
Yakınlaştırma Aracı;
•

•

Grafik gösterim alanında bulunan grafiğin bir bölümü üzerine, farenin sol tuşu basılı
tutularak, çizilen dikdörtgen alan içerisindeki grafik parçasını ekranı kaplayacak
şekilde grafiği büyütür.
Grafik gösterim alanında gösterilen grafik parçası, farenin sağ tuşu basılı tutularak,
çizilecek dikdörtgen alan içerisine sığacak şekilde grafiği küçültür.

Kaydet Butonu; Grafik gösterim alanını görüntü şeklinde kaydetmek için kullanılır. Açılan
pencereden görüntünün hangi konuma kaydedileceği, isminin ne olacağı ve kaydedilecek
dosya formatı seçilmelidir.

Kontrol Paneli
Grafik gösterim alanında gösterilecek grafiğin tipi, zamanı, gösterilme şekli vb. seçenekleri
seçebileceğiniz (Şekil.3) paneldir.

Şekil.3 - Kontrol Paneli

Dosya Aç Butonu; Açılan dosya seçme ekranından, dosya yolunu seçerek, sd katta bulunan
veya bilgisayara yedeklenmiş olan solar-dl dosyalarını açarak programa yükleyebilirsiniz.
Bilgi Alanı; Seçilen dosyanın adını ve yüklenme durumunu gösterir. Bir dosya seçtiğinizde
renkli alan dolmaya başlar. Bu alan doluyorken seçtiğiniz dosya analiz edilir. Bu süre
bilgisayarınızın gücüne ve seçtiğiniz dosyanın içerisindeki veri miktarına bağlı olarak 5-60
saniye arasında değişiklik gösterebilir.
Tarih Seçim Aracı; Aracın sağ tarafında bulunan aşağı ok görünümüne sahip butona basılarak
şekil.3’te gösterilen takvim aracı açılır. İncelenmek istenen tarih kolayca seçilebilir. Seçim
aracı içerisinden seçim yapabilmeniz için seçmeye çalıştığınız tarihe ait kayıtların açmış
olduğunuz dosya içerisinde olması gerekmektedir. Kayıt yok ise seçim aracı seçmeye
çalıştığınız tarihe tıkladığınızda tepki vermeyecektir.

Tarihsel Gösterim Seçim Aracı; Bu araç tarih seçim aracı kullanılarak seçilen tarihi temel
alarak çalışmaktadır. Seçim yapmak için renkli simgeyi fare yardımıyla seçenekler arasında
sürüklemeniz gerekmektedir. Aşağıda anlatılan seçeneklerden birini seçebilirsiniz;
•

•
•
•

Gün; seçilen tarihten itibaren bir günlük aralığı (00:00:01 – 23:59:59) grafik gösterim
alanında gösterir. Tüm gün için veri bulunmaması durumunda sadece olan veri kadar
gösterim yapmaktadır.
Hafta; seçilen tarihten itibaren 7 günlük veriyi grafik gösterim alanında gösterir.
Ay; Açılan dosya içerisindeki verilerin tamamını günlük ortalama yada veri tipine göre
toplam olarak sütun grafik şeklinde gösterir.
Yıllık; Açılan dosya ile aynı klasör içerisinde bulunan, aynı cihaz tarafından
kaydedilmiş ve aynı yıla ait diğer dosyaları tespit ve analiz edip sütun grafik olarak
aylık ortalama veya veri tipine göre toplam olarak gösterir.

Grafik Filtre Aracı; Bu araç “Tarihsel Gösterim Aracı” Gün ve Hafta seçeneklerindeyken
gözükür. Satır sayısı, grafik alanında gösterilen grafiklerin sayısı kadar artıp azalabilir.
Grafiklerden birini gizlemek istiyorsanız onay işareti üzerine tıklayarak gizleyebilirsiniz.
Kaynak Seçim Butonları; Bu bölümde beş farklı buton bulunmakta. Bu butonlar grafiklerin
hangi verilerle çizileceğini seçmenizi sağlarlar. Aşağıdaki açıklamalarda hangi butonun hangi
verileri çizdirdiği açıklanmıştır;
•

•

•

•

Akü; Akü gerilimini ve akü akımını görmenizi sağlar. Gösterilen gerilim volt (V), akım
ise amper (A) cinsindendir. Tüm tarihsel gösterim tiplerinde veriler ortalama alınarak
hesaplanmaktadır.
Panel; Panel gerilimini ve panel akımını görmenizi sağlar. Gösterilen gerilim volt (V),
akım ise amper (A) cinsindendir. Tüm tarihsel gösterim tiplerinde veriler ortalama
alınarak hesaplanmaktadır.
Güç; Solar panel ile üretilen gücü, akü üzerinden geçen gücü (pozitif güç şarj, negatif
güç deşarj) ve akü ve panellerden çekilerek tüketilen toplam gücü görebileceğiniz üç
grafik çizilir. Tarihsel gösterim tipi olarak gün veya hafta seçilmiş ise grafik üzerinde
gösterilen noktalar saatlik ortalama watt saat (Wh) cinsinden gösterilmektedir. Ay
olarak seçilmiş ise günlük toplam Wh, Yıl olarak seçilmiş ise aylık toplam Wh
cinsinden gösterilmektedir.
Tüketim; Bu seçenekte güç seçeneğinde görmüş olduğunuz tüketim grafiğinin
yanında anlık en yüksek ve anlık en düşük tüketim değerlerini görebilirsiniz. Anlık en
yüksek tüketim değeri sistem üzerinden kısa sürede çekilen yükleri göstermek
amacıyla çizilir, toplamları yada ortalamaları anlamlı bir bilgi vermez. Anlık en yüksek
tüketim değeriniz herhangi bir noktada sisteminizdeki çıkış cihazlarının (şarj
kontrolcüsünün yük çıkışı, dc-ac inverter vb.) verebileceği en yüksek güçten fazla ise
aşırı yüklenmeden kaçınmak için acil önlemler almanız gerekir. Tarihsel gösterim tipi
olarak ay veya yıl seçilmiş ise en yüksek ve en düşük güç grafikleri gösterilmez.
Yalnızca toplam günlük veya toplam aylık tüketimler gösterilir.

•

Sıcaklık ve Nem; Solar-DL cihazının üzerinde bulunan sıcaklık ve nem sensörünün
verilerini grafik olarak gösterir. Cihazın bulunduğu ortam ile ilgili bilgi edinmenizi
sağlar.

Grafik Detay Seçim Aracı; Bu araç yalnızca tarihsel gösterim tipi gün veya hafta olduğunda
çalışır. Her bir nokta ile gösterilecek veri yoğunluğunun seçilmesi için kullanılır. Örn; 30Dk
seçilmiş ise grafik üzerinde gösterilen her noktanın hesaplanması için 30 dakikalık veri
kullanılmaktadır. Daha ayrıntılı sonuçlar görmek isteyen kullanıcılar daha düşük süreleri
tercih etmelidir.

Hatalar ve Çözümleri
“Seçilen dosya okunamadı.”
Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Solar-DL tarafından oluşturulmamış bir dosya
seçilmiştir. Dosyanın Solar-DL tarafından oluşturulduğundan ve dosya adının cihaz numarası,
yıl ve ay bilgisini içerdiğinden emin olun.
Olası diğer sebep ise dosyanın değiştirilmiş olma ihtimalidir. Solar-DL tarafından
oluşturulmuş dosyalar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmak dosyaları bir daha
okunamayacak şekilde bozabilir.

“Yıllık veri okunurken hata oluştu”
Bu hatanın sebebi açılan dosyanın bulunduğu klasör içerisinde değiştirilmeye
çalışılmış yada Solar-DL ürününe ait olmayan bir dosyanın bulunmasıdır. Hatayı giderebilmek
için Solar-DL sd kartından aldığınız dosyaların olduğu klasörde farklı bir dosya yada doküman
bulunmamalıdır. Sorun devam ediyorsa muhtemelen kayıtlarınızdan bir tanesi bozulmuştur.
Dosyaları tek tek açarak bozuk dosyayı tespit edip (seçilen dosya okunamadı. Hatası
alacaksınız) bu dosyayı klasörden kaldırdığınızda yıllık veri gösterme fonksiyonu yeniden
çalışmaya başlayacaktır.

“Kullanım Kılavuzu Bulunamadı”
Programın kurulu olduğu dizinden kullanım kılavuzu silindiğinde bu hatayı alabilirsiniz.
Hatayı gidermek için programı yeniden kurmak sorunu çözecektir.

Dosya İsimlendirmeleri
Dosyalar cihaz numarası ,yıl ve ay bilgisini içerecek şekilde isimlendirilmiştir.
Örneğin; “DL011910.HVN” isimli kayıt dosyası toplam 1 aylık veri barındırır. Dosya ismi DL0119-10 şeklinde ayrıştırıldığında; Bu dosya içerisindeki veriler DL01 numaralı cihaz tarafından
2019 yılının 10. Ayında (Ekim) kaydedilmeye başlanmış 1-31 Ekim arasındaki verileri
barındırabilir.
Dosyalar incelenmek üzere bilgisayara aktarılırken kopyalanan dizinde farklı dosya ve
dokümanların bulunması hatalara sebep olabileceğinden dosyaların boş bir klasörde
tutulması tavsiye edilir.

