SUPERLATIV

Gaffelantilopen (Antilocapra
americana) är ett hornprytt
hovdjur som lever i USA,
Kanada och Mexiko. Det har
observerats i hastigheter på
56 km/tim under 6 km.

Den 16 augusti 2009 vann
Usain Bolt (Jamaica)
VM på 100 m på 9,58 sek i
Berlin. Hans genomsnittliga
hastighet var 37,57 km,
med en toppfart närmare
44 km/tim.

Den 15 januari 2006 återvände NASA:s rymdfarkost
Stardust till jorden efter ett
sju år långt uppdrag för att
samla prover från kometen
Wild 2. Den återinträdde i
jordens atmosfär i
46 660 km/tim.

Återresan in i jordens
atmosfär
46 660 km/tim

Annalkande galaxen
1 508 400 km/tim
Trots att universum expanderar finns
det ett litet antal galaxer som närmar
sig vår egen. M86, en linsformad
galax ungefär 52 miljoner ljusår bort i
Virgohopen rör sig mot vår vintergata
i en hastighet av 419 km/sek.

Merkurius ligger i omloppsbana i genomsnitt 57,9
miljoner km från solen och
har en omloppstid på
87 9686 dagar. Dess genomsnittliga omloppshastighet – 172 248 km/tim
– är nästan dubbelt så
snabb som jordens.

Tupolev Tu-144
användes först i före
detta Sovjetunionen
och rapporterades
den 31 december 1968
ha nått Mach 2,4
(2 587 km/tim), trots att
normal marschfart var
2,2. Efter två kraschlandningar togs flygplanet ur bruk år 1978.

Den 8 februari 2005 meddelade astronomer från Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i Massachusetts,
USA upptäckten av en stjärna, SDSS
J090745.0+024507 som färdades i en
hastighet av 2,4 miljoner km/tim.

Stjärnan
2 400 000 km/tim

Den högsta rapporterade hastigheten
för en bemannad flygfarkost som kan
starta och landa av egen kraft är 3 529,56
km/tim. Det uppnåddes av kapten Eldon
Joersz och major George Morgan Jr (båda
USA) i en Lockheed SR-71A ”Blackbird”
i närheten av Beale Air Force Base i
Kalifornien den 28 juli 1976.

Bilderna är inte
skalenliga

Den snabbaste möjliga hastigheten i
universum är ljusets hastighet. Detta
kan bara uppnås av ljuset själv och andra
former av elektromagnetisk strålning som
t.ex. radiovågor. När ljus färdas genom
vakuum når det sin maxhastighet på
299 792 458 m/sek.

Möjliga hastigheten
1 079 252 848,8 km/tim

Den 3 oktober 1967
uppnådde USAF-testpiloten ”Pete” Knight
Mach 6,7 (7 274 km/tim)
över Kalifornien. Knight
flög den experimentella
X-15A-2-flygfarkosten
som startade i luften
från undersidan av ett
B-52-bombplan.

Flygfarkosten
(raketdriven)
7 274 km/tim

L0(A07)-serien är ett tåg som drivs av ”magnetisk levitation”,
maglev-teknik och som körs av Central Japan Railway Company.
Den 21 april 2015 uppnådde L0 en hastighet på 603 km/tim på
Yamanashi Maglev-linjen, en testbana i Yamanashi, Japan.

Hastighetsrekordet på vatten är 275,97 knop (511,09
km/tim) av Ken Warby (Australien) i det jetdrivna
hydroplanet Spirit of Australia på Blowering Dam
Lake, Australien den 8 oktober 1978.

Manned aircraft
3,529.56 km/h

Maglevtåget
603 km/tim

Planeten
172 248 km/tim

Felix Baumgartner (Österrike) föll från rymdens rand
till jorden i 1 357,6 km/tim
under Red Bull Stratosutmaningen ovanför New
Mexico, USA, den 14
oktober 2012.

Människan (fritt fall)
1 357,6 km/tim

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

Den 26 maj 1969 nådde
Apollo 10:s kommandomodul 39 897 km/tim på
sin återresa mot jorden. I
den satt besättningen, tre
amerikanska astronauter:
Överste Thomas Stafford,
befälhavare Eugene
Cernan och befäl
havare John
Young. .

Människan (absolut)
39 897 km/tim

> 20 000 km/tim

Andy Green (Storbritannien) körde
Thrust SSC i 1 227,985 (Mach
1,020) km/tim den 15 oktober 1997
i Black Rock-öknen i Nevada, USA.
Thrust SSC hade två Rolls Roycejetmotorer och var den första
bilen att bryta ljudbarriären.

Bilen (hastighetsrekord på
land) 1  227,985 km/tim

1 000–20 000 km/tim

Den 9 maj 2012 servade
Samuel Groth (Australien)
en boll som registrerades
till 263 km/tim under en
ATP Challenger-tävling i
Busan, Sydkorea. Den kom
under Groths andra tiebreak
mot Uladzimir Ignatik (Vitryssland). Det australiska
proffset slog också servar på
255,7 km/tim och 253,5 km/tim
under matchen – vilka båda
övertrumfade Ivo Karlovics
(Kroatien) tidigare rekord på
251 km/tim. Trots att han tog
hem världsrekordet förlorade
Groth matchen med 6-4, 6–3.

År 1941 uppnådde biplanet Fiat
CR.42DB en hastighet på 520 km/tim.
Det italienska biplanet drevs av
en 753 kW (1 010 hk) Daimler-Benz
DB 601A-motor. Trots sin hastighet
konstruerades endast en enda prototyp
av denna modell, eftersom biplan
överglänstes av de nya monoplanen.

Biplanet
520 km/tim

Formula Rossa på Ferrari
World i Abu Dhabi, FAE, kan
accelerera till 240 km/tim.
Till och med när den kör
uppåt tillryggalägger
den 52 m på 4,9 sek.
Den öppnade för
allmänheten den 4
november 2010.

Tennisserven
263 km/tim

På sin WarHorse uppnådde Kevin
Scott och hans brittiska Monowheel Team (alla Storbritannien)
98,464 km/tim på Elvington flygfält i North Yorkshire, Storbritannien den 20 september 2015. Det
tog två år för fyra ingenjörer att
bygga cykeln av kolfiberstomme.

En stridsvagn av modell S 2000 Scorpion
Peacekeeper standardmodell som utvecklades
av Repaircraft PLC (Storbritannien) nådde
82,23 km/tim på testbanan QinetiQ i Chertsey,
Storbritannien, den 26 mars 2002. Stridsvagnen har en RS 2133 high speed diesel-motor
och skräddarsytt pansar, ballistiska skydd och
utbytbara larvfötter i gummi.

Bergochdalbanan
240 km/tim

Enhjuliga motorcykeln
98,464 km/tim

Stridsvagnen
82,23 km/tim

Båten
511,09 km/tim

Linjeflygplanet
2 587 km/tim

On 12 Apr 1934, Mount Washington
Den 12 april 1934 upplevde Mount
Washington (h ö.h. 1 916 m) i New
Hampshire, USA en
vindhastighet på 371
km/tim.

Terry Wilmeth (USA) nådde en genomsnittlig hastighet på 315,74 km/tim
under två turer på Madras flygplats i
Oregon, USA, den 15 juni 2008. Hans
ALSR Rocket Raptor version 6.0 var en
modifierad Yamaha Raptor 700 med
en hybridraketpropeller.

Fyrhjulingen
315,74 km/tim

Pilgrimsfalken (Falco peregrinus)
har uppnått en uppskattad
gränshastighet på 300 km/tim i
störtdykning. Inget djur uppnår en
högre hastighet än falken i full flykt.

Fågeln (dykande)
300 km/tim

Vindhastigheten på jordens yta
(hög altitud) 371 km/tim

Todd Reichert (Kanada) körde på sitt Team
AeroVelos cykel Eta under World Human
Powered Speed Challenge. Han uppnådde
139,45 km/tim den 19 september 2015. Det
var tredje gången på tre dagar som den
orädda kanadensaren satte ett nytt rekord under tävlingen, som hölls i närheten
av Battle Mountain i Nevada, USA.

I en rapport som publicerades av forskare som
arbetade i närheten av
Antarktis uppgavs den
genomsnittliga hastigheten som uppmätts för en
satellit-taggad gråhuvad
albatross (Thalassarche
chrysostoma) vara
127 km/tim. Denna hastighet hölls i mer än 8 timmar
medan albatrossen flög
mot sitt bo på Bird Island
i Sydgeorgien mitt i en
antarktisk storm.

Under forskning som utfördes
år 1965 uppnådde en vuxen
hongepard (Acinonyx jubatus)
en hastighet på 29 m/sek
(104,4 km/tim) över en distans av
201,1 m.

300–1 000 km/tim

Fordonet framdrivet av människokraft
139,45 km/tim

Fågeln (konstant höjd)
127 km/tim

Den 5 mars 1994 klockades en
greyhound vid namn Star Title
i hastigheten 67,2 km/tim
på en rak bana i Wyong,
Australien. Hunden swishade
över den 365,7 m långa banan
på 19,57 sek.

Greyhound
67.2 km/h

Däggdjuret på land
(kortdistans) 104,4 km/tim

100–300 km/tim

Landdjuret (långdistans)
56 km/tim

Människan (springande)
37,57 km/tim

0–100 km/tim

Vare sig den är naturlig eller konstgjord har fart förmågan att fascinera och tjusa. Från
stridsvagnar till bergochdalbanor, från biplan till rymdraketer. Historien om fartrekord är
också historien om människans utveckling – hur vi har tänjt på gränserna för teknologiska
möjligheter för att trotsa naturlagar och förflytta oss snabbare än någonsin förut.

Snabbaste ...

