–rakéták tengeralattjárókon (Polaris,
Trident II. – SS-N-5/R-21, SS-N-6/R-27,
SS-N-18-23/R-29, ma talán 27 db 610x100-150 kt-ás Bulava)

• az U-2 incidens (1960)

• a berlini fal felépítése (1961)
–munkaerő-vándorlás
–szögesdrót
–határművek

• a kubai rakétaválság (1962)
–a kubai forradalom (1959)
–partraszállás a Disznó-öbölben (1961)
–rakétatelepítés, blokád, megegyezés

• áldozatok
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–egyezmény a nem föld alatti nukleáris
kísérletek tilalmáról (PTBT), forró drót
(1958-1963)
• az aláírók (pl. Franciaország, Kína) és
az ellenőrzés problémája („nemzeti
eszközök”)
• miért robbantanak?
–hatásvizsgálat (infrastruktúrára, emberre)
–fejlesztések kipróbálása
–katonai gyakorlatok
–balesetek szimulációja
–fizikai vizsgálat
–békés célok
–politikai célok

• SZU kísérletek 1949-1990
hely

föld alatti

légi/felszíni

Szemipalatyinszk

340

116

Novaja
Zemlja

39

86

békés
robbantás
rakétakísérlet

• USA kísérletek 1945-1992
hely
Atlanti-óceán
(déli rész)

USA-UK

3

5

117

496

10

10

2

2

214

5

idő

légköri

Monte Bello
sziget,
Ny-Ausztrália

1952-56

3

Csendes-óceán

106

1953

2

USA területe

Emu Field,
D-Ausztrália

17

Nevada
légköri

1956-57

7

100

Maralinga,
D-Ausztrália
Malden sziget

Nevada föld
alatti

804

összesen

1030

1957

3

24

Karácsony
sziget

1957-58

6

24

Nevada

1962-91

összesen

• Franciaország kísérletei

130

715

• Nagy-Britannia kísérletei 1952-1991
hely

USA

összes
456

117

fegyverpróba
összesen

víz alatti

föld alatti

24
21

24

• miért baj ez?

–1960-61: 4 légköri Reggane, Algéria
–1961-66: 13 föld alatti, Hoggar, Algéria
–1966-96: 190 Francia Polinézia (ebből
147 föld alatti, légköri kísérleteket 1975
után nem végzett)

• Kína kísérletei
–1964-96: 43, Lop Nor (kb. a fele légköri
1974-ig)

• a többi atomhatalom csak nagyjából
1-2 (többnyire föld alatti) robbantást
végzett
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• a Tonkini-incidens (1964)
–a vietnami háború

–a kínai atombomba (1964. október 16.
Lop Nor)

–a rugalmas válasz (flexible response)
– hagyományos és nukleáris erőkkel –
stratégiája valamint a korlátozott
nukleáris háború (limited nuclear war)
Európában (1961- J. F. Kennedy,
1967- NATO)
–a kölcsönösen biztosított
megsemmisítés (Mutually Assured
Destruction) – a lakosság 1/4-1/3-a,
az ipar 2/3-a – stratégiája (R.
McNamara, 1965) a stabilitásért
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