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Shula Levin,

עיבוד נתונים של  SAMPLE SETSבתוכנות MILLENNIUM 4.0/EMPOWER
המלצות על ידי ד"ר שולה לוין ,מדטכניקה
קודם כל יש לפתוח את הפרוייקט BROWSE PROJECT :ובחר את הפרוייקט

הפרוייקט שלנוES_ER :
בוחרים את ה  SAMPLE SETואז מבצעים  REVIEWלכל ה SET -כדי להסדיר את האינטגרציה ברמה של ה SET
כולו ולעבור בקלות מהרצה להרצה באופן אוטומטי:

כאשר בוחרים בחלון ה REVIEW -את האופציה הרצויה למשתמש עבור ה METHOD SET -בפקודת Options
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חלון ה REVIEW -של כל ה SAMPLE SET -נראה כך:

בו ניתן לעבור מאחד לשני באותו מסך ובאופן אוטומטי מופעלת השיטה .בשלב זה ניתן לסדר את האינטגרציה
ומיקום הפיק.
כדאי להשתמש במגוון האופציות של  SCALINGשל הכרומטוגרמה ) ,(PROPERTIES->SCALINGכך שניתן לעבור
מהרצה להרצה ולראות בדיוק אותה סקלה באופן אוטומטי:

פרמטרים של  SYSTEM SUITABILITYשמומלץ לוודא שמיושם במעבדה
הפרמטרים הללו יסודרו בחלון השיטה של PROCESSING
א .מדידת .BASELINE NOISE
יש להכניס את ערכי הקטע השקט בכרומטוגרמה ממנו נמדד ה  .BASELINE NOISEבדוגמא שכאן הקטע הוא בין 5-
 6דקות לכן מכניסים במסך במקום המתאים:
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יש לוודא שיש מיתאם בין האחוז של ה RUN TIME -הכולל שהקטע הזה שווה ,לבין זה שהוכנס בשיטה בחלון של %
 .run time over which to averageהתשובה ל  BASELINE NOISEמופיעה בחלון ) RESULTSאפשר לסדר
שיופיע לבד בטבלה בעזרת :(TABLE PROPERTIES

ב .הכנסת  SPECIFICATIONSאו כפי שנקרא בתוכנהLIMITS :
עבור כל מרכיב ומרכיב ) (COMPONENTניתן לתת מערכת שלמה של :LIMITS
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וכאשר התשובה יצאה מהגבולות זה נרשם כ  FAULTבתוצאה כך שניתן להוסיף את זה לדו"ח יחד עם פירוט ה -
LIMITS

ניתן גם להשתמש בזה בזמן הרצת ה  SAMPLE SETבמצב של עיבוד נתונים אוטומטי ,ואז לבחור אפשרויות המשך
עבודה כאשר התוצאה לא בתוך הגבולות:

כך שהמערכת לא תמשיך לעבוד באם התוצאות של  SYSTEM SUITABILITYלא עומדות בגבולות.
אפשר גם לבחור שיטת סיום במידה ונוצר מצב של  .FAULTהתוכנה מתייחסת לשיטה זו כאל SHUTDOWN
 METHODבמסך של ההרצה של ה  SAMPLE SETבהקלקה על /RUN
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כאשר מריצים את ה SAMPLE SET -ולוחצים על  RUNבוחרים את השיטה הזאת:
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