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Opgave A 
1 Er moet worden voldaan aan het behoud van leptongetal. 
 Een neutron heeft leptongetal 0. 
 Rechts van de pijl moet het totale leptongetal dus ook gelijk zijn aan nul. 
 Een protron heeft leptongetal 0. 
 Een elektron heeft leptongetal +1. 

Het neutrino moet leptongetal −1 hebben. 
 Het is dus een antineutrino. 
 1p inzicht dat er behoud van leptongetal moet zijn 
 1p consequente uitleg 
 
2  
 1p positron als reactieproduct 
 1p elektron-neutrino (en dus geen antineutrino) als reactieproduct 
 
3 Het verval kan spontaan plaatsvinden als daarbij energie vrijkomt. 
 Dat is het geval als de massa van het protron groter is dan de som van de massa’s van de 
 deeltjes die bij het verval ontstaan. 
 In BINAS tabel 7B zie je dat de massa van een proton kleiner is dan de massa van een 
 neutron. 
 Dus de massa zou toenemen.Dat betekent dat er energie nodig is voor deze reactie. 
 Het verval vindt daarom niet spontaan plaats. 
 1p inzicht dat bij een spontaan proces energie vrijkomt 
 1p inzicht dat de massa afneemt als er energie vrijkomt 
 1p rest van de uitleg 
 
Opgave B 
4 De vrijgekomen energie volgt uit het massadefect. 
 mpos.pion = 139,57 MeV c−2 Zie BINAS tabel 26C. 
 mmuon = 105,66 MeV c−2 Zie BINAS tabel 26A. 
 mmuonneutrino = max. 0,19 MeV c−2 Zie BINAS tabel 26A. (Dit is dus verwaarloosbaar.) 
 m is minimaal 33,72 MeV c−2. 
 Afgerond: E = 34 MeV. 
 1p inzicht dat de hoeveelheid energie volgt uit het massadefect 
 1p opzoeken van de massa's van het pion, muon (en muonneutrino) 
 1p completeren van de berekening 
 
5 De totale impuls is 𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑣 +𝑚 ∙ 𝑣 . 

Als je meevliegt met snelheid v wordt dit 𝑝 = 𝑚 ∙ (𝑣 − 𝑣) + 𝑚 ∙ (𝑣 − 𝑣). 
 Stel nu 𝑝 = 𝑚 ∙ (𝑣 − 𝑣) + 𝑚 ∙ (𝑣 − 𝑣) = 0. 
 Dit kun je omschrijven tot 𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣 = (𝑚 +𝑚 ) ∙ 𝑣 

Hieruit volgt: 𝑣 = ∙ ∙ . 
 1p inzicht 𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣  

1p afleiden 𝑝 = 𝑚 ∙ (𝑣 − 𝑣) + 𝑚 ∙ (𝑣 − 𝑣) = 0 
 1p completeren van de afleiding 
 
6 Een elektron heeft net als een positron een massa van 0,511 MeV c−2 Het foton moet dus 

minstens een energie van 1,022 MeV hebben. Uit de voorgaande opgave bleek dat je een 
stelsel kunt kiezen waarin de totale impuls van elektron en positron 0 is. Volgens de wet van 
behoud van impuls was dat dan voor het ontstaan van elektron en positron ook zo. Eén enkel 
foton kan niet impuls 0 hebben omdat het met de lichtsnelheid beweegt. Maar een atoomkern 
en een foton samen kunnen wel impuls 0 hebben. 

 1p opzoeken massa elektron /positron in MeV c −2 (of andere eenheid en omrekenen) 
 1p inzicht dat een foton ten minste twee keer die energie moet hebben om beide te vormen. 
 1p gebruik van de mogelijkheid om naar impuls 0 te gaan en gebruik wet van behoud van impuls 
 1p consequente conclusie t.a.v enkel foton en foton + atoomkern 

  

1 1 0
1 0 1 ep n β ν  
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Opgave C 
7 Een spoor op de foto geeft aan waar ionen zijn ontstaan. 

Ionen ontstaan wanneer een atomair deeltje met voldoende kinetische energie tegen een 
atoom van de vloeistof in het nevelvat aanbotst en dat ioniseert. 
Een stilstaand proton heeft geen kinetische energie en kan dus niet ioniseren. 
1p inzicht dat een spoor aangeeft waar ionen zijn ontstaan 
1p rest van de uitleg 
 

8 In een magnetisch veld ondervindt een bewegende lading een lorentzkracht. 
 Deze kracht staat loodrecht op de richting waarin een geladen deeltje beweegt. 
 Dit leidt tot een kromme baan (die een deel van een cirkel is). 
 1p inzicht dat de lorentzkracht werkt op bewegende lading  
 1p rest van de uitleg 
 
9 Het teken van de lading bepaalt de richting van de lorentzkracht. 
 Tegengestelde ladingen leveren dus tegengestelde krommingen op. 

 Voor de straal van de cirkel geldt . 

 Omdat alle grootheden dezelfde waarden hebben, is de straal van een paar gelijk. 
 Een paar wordt dus gevormd door twee deeltjes met dezelfde kromming, echter tegengesteld. 
 Dus 1 en 8; 2 en 3; 4 en 7; 5 en 6. 

1p inzicht dat de paden van een paar tegengesteld gekromd moeten zijn 
1p inzicht dat de paden van een paar even sterk gekromd moeten zijn 
1p 2 goede paren 
1p overige paren 

 
10 Argument 1 
 De kromming van beide paden heeft dezelfde richting. 
 Dit komt omdat het pion en het muon dezelfde lading hebben. 
 Argument 2 
 Het pad heeft een knik. 

Dus de richting waarin het muon beweegt is niet dezelfde als die van het pion. 
Dat kan volgens de wet van behoud van impuls alleen als er nog een deeltje ontstaat. 
Dat is dus het neutrino. 
1p uitleg dat uit de krommingen blijkt dat de lading van het muon dezelfde is als die van het 

pion 
1p inzicht volgens de wet van behoud van impuls dat er nog een deeltje is ontstaan 
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