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Naam:                                        Student nummer:                                             
 
Geef uw antwoord op dit papier.  U mag uw tekstboek, 
aantekeningen, liniaal en een rekenmachine gebruiken.  

 
1) De stralingsdosis van een Röntgenfoto zoals die door 
tandartsen worden gemaakt, werd op twee manieren gemeten. Het 
steekproefgemiddelde en de steekproefstandaardafwijking van 
metingen met beide methoden waren de volgende.  (Two different 
methods for measuring radiation dose levels from dental X-rays 
were recorded and the sample mean and sample standard 
deviation are reported below). 
 
                         Methode 1                                  Methode 2 
Dosis       0.100 ± 0.009 mrem (n=6)       0.095 ± 0.012 mrem (n=6) 
 
(a) (5 punten) Komen de beide methoden met elkaar overeen bij 
een waarschijnlijkheid van 95%?  Licht je antwoord toe.  (Do the 
two methods agree with each other at the 95% confidence level?  
Justify your answer.) 



(b) (3 punten)  Is het mogelijk om het echte gemiddelde, µ, van de 
stalingsdosis uit te rekenen op grond van degegeven data? Indien 
ja: wat is de echte gemiddelde dosis? Indien nee: waarom kan dit 
niet worden uitgerekend?  (Is it possible to calculate the true 
mean, µ, for the radiation dose from a dental X-ray given the 
above data?  If so, what is the true mean?  If not, why not?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) (2 punten)  Er wordt een nieuwe meting gedaan volgens 
Methode 1. De gemeten dosis is 0.127 mrem. Bereken de 
waarschijnlijkheid van een meting groter dan 0.127 mrem, 
gebaseerd op het steekproefgemiddelde en 
steekproefstandaardafwijking van Methode 1.  (Another 
measurement for Method 1 is performed and a value of 0.127 
mrem is obtained.  Based on the sample mean and sample 
standard deviation shown above for Method 1, calculate the 
probability of obtaining a measurement greater than 0.127.) 



2) Een oplossing met een onbekende hoeveelheid Zn2+ heeft een 
absorptie van 0.250 ± 0.005 in atomaire absorptie analyse. Daarna 
wordt 2.00 ± 0.01ml van en oplossing met 100.00 ± 0.01 µg/ml 
Zn2+ gemengd met 95.00 ± 0.01 ml van de onbekende oplossing. 
Deze nieuwe oplossing wordt verdund tot 100.00 ± 0.01 ml in een 
maatkolf. Deze nieuwe oplossing had een absorptievan 0.500± 
0.005. (An unknown sample of Zn2+ gave an absorbance of 0.250± 
0.005 in an atomic absorption analysis.  Then 2.00 ± 0.01ml of 
solution containing 100.00 ± 0.01 µg/mL Zn2+ was mixed with 
95.00 ± 0.01 ml of unknown and the mixture was diluted to 100.00 
± 0.01 ml in a volumetric flask.  The absorbance of the new 
solution was 0.500± 0.005.) 
 
(a) (7 punten) Bereken de initiële, onbekende concentratie van  
Zn2+, [Zn2+]i.  (Calculate the initial, unknown concentration of Zn2+, 
[Zn2+]i.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  (3 punten) Bereken de relatieve onbetrouwbaarheid van [Zn2+]i 
(Determine the relative uncertainty of [Zn2+]i) 



3) Je hebt een mengsel van hexaanzuur en 1-aminohexaan. Je 
wilt beiden scheiden met HPLC.   (Consider a mixture of hexanoic 
acid and 1-aminohexane.  Suppose that you wish to separate the 
molecules via HPLC.) 

                            
    1-aminohexane                                    hexanoic acid 
        pKa = 10.21                                          pKa=4.88 
 
(a) (5 punten) Welk molecuul zal het eerst elueren wanneer je het 
mengsel opbrengt op een  (C18) octadecyl kolom en dan spoelt 
met 60% methanol in water en gebufferd naar pH 3?  Licht je 
antwoord toe.   (What molecule would elute first using an eluent of 
60% methanol in water buffered at pH 3 on a (C18) octadecyl 
bonded phase column?  Explain your answer.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) (5 punten) Welk molecuul zal het eerst elueren wanneer je het 
mengsel opbrengt op een ongemodificeerde silica kolom en spoelt 
met 60% acetonitril in water (pH 5)?  Licht je antwoord toe.  (What 
molecule would elute first on a bare silica column using an eluent 
of 60% acetonitrile buffered at pH 5?  Explain your answer.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(c ) (5 punten)  Schets het chromatogram als een functie van de 
tijd voor experiment (b) en schets het chromatogram wanneer je 
een kolom zou gebruiken die tweemaal zo lang is.  (Draw the 
chromatogram as a function of time for the experiment in (b) and 
draw the chromatogram you would expect for exactly the same 
experiment if (b) except with a column of double the length.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) (5 punten) Voor experiment (b): zou je de acetonitril 
concentratie verhogen of juist verlagen wanneer de retentietijd zou 
willen verkorten? Verklaar je antwoord.  (For the experiment in (b), 
would you increase or decrease the acetonitrile concentration in 
order to decrease the retention time.  Explain your answer.) 
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