ב 3-באוקטובר “ ,1967פיט”
נייט ,טייס ניסוי של חיל האוויר
האמריקני ,הגיע למהירות 6.7
מאך ( 7,274קמ”ש) בטיסה
מעל קליפורניה שבארה”ב .נייט
הטיס את כלי הטיס הניסויי
 ,X-15A-2ששוגר תוך כדי טיסה
ממפציץ בי.52-

כלי טיס (מונע ע”י רקטה)
 7,274קמ”ש

(לא בקנ”מ נכון)

המהירות הגבוהה ביותר האפשרית ביקום
היא מהירות האור .אל המהירות הזו מגיע
רק האור עצמו – וצורות אחרות של קרינה
אלקטרומגנטית ,כגון גלי רדיו .כאשר מהירות
האור עוברת דרך חלל ריק ,היא מגיעה לשיא
של  299,792,458מ’ בשנייה.
אם כי היקום מתרחב ,יש מספר מצומצם של
גלקסיות המתקרבות אל הגלקסיה שלנו,M86 .
גלקסיית עדשה (גלקסיה שצורתה בצורת
עדשה) הנמצאת במרחק של כ 52-מיליון שנות
אור הרחק מאתנו ,בצביר הבתולה ,נעה לעבר
שביל החלב שלנו במהירות של  419ק”מ לשנייה.

הגלקסיה המתקרבת לגלקסיה שלנו
 1,508,400קמ”ש
כוכב חמה (מרקורי) מקיף
את השמש במסלול הנמצא
במרחק  57.9מיליון ק”מ
ממנה ,וההקפה נמשכת
 87.9686ימים .מהירות ההקפה
הממוצעת שלו  127,248קמ”ש
– כמעט כפליים מזו של כדור
הארץ.

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

ב 26במאי  ,1969רכב הפיקוד
של אפולו  10הגיע למהירות
 39,897קמ”ש בטיסתו בחזרה
לכדור הארץ .הוא נשא צוות
בן שלושה אסטרונאוטים
אמריקניים :קולונל תומס
סטאפורד ומפקדי
החלליות יוג’ין סרנן
וג’ון יאנג.

האדם (מהירות אבסולוטית)
 39,897קמ”ש

>  20,000קמ”ש

במהירות של  1,227.985קמ”ש (1.020
מאך) ב 15-באוקטובר , 1997במדבר
בלק רוק ,נבדה ,ארה”ב,Thrust SSC .
המונעת בשני מנועי סילון מתוצרת
רולס רויס ,היא המכונית הראשונה
ששברה את מחסום הקול.

אנדי גרין (בריטניה) נהג בThrust SSC-

המכונית (שיא המהירות היבשתית)
 1,227.985קמ”ש

 20,000-1,000קמ”ש

הכניסה אל האטמוספרה של
כדור הארץ
 46,660קמ”ש
ב 15-בינואר  ,2006רכב החלל
סטארדסט ששוגר ע”י נאס”א
שב בהצלחה לכדור הארץ
לאחר משימה בת שבע שנים
של איסוף דגימות מכוכב
השביט וויילד  .2הוא נכנס אל
האטמוספרה במהירות של
 46,660קמ”ש.

פליקס באומגרטנר (אוסטריה)
צנח מגבול החלל אל כדור
הארץ במהירות של 1,357.6
קמ”ש ,במסגרת משימת “רד
בול סטרטוס” ,מעל ניו
מקסיקו ,ארה”ב ,ב14-
באוקטובר .2012

האדם (צניחה חופשית)
 1,357.6קמ”ש

כוכב הלכת
 172,248קמ”ש

לפי הדיווחים ,מטוס
הטופולב  ,Tu-144שהוטס
לראשונה בברה”מ לשעבר
ב 31-בדצמבר  ,1968הגיע
למהירות  2.4מאך (2,587
קמ”ש) ,אם כי מהירותו
הרגילה הייתה  2.2מאך.
המטוס הוצא משימוש
בשנת  ,1978לאחר שתי
התרסקויות.

מטוס הנוסעים
 2,587קמ”ש

שיא העולם במהירות במים הוא  275.97קשרים (511.09
קמ”ש) ,שהושג ע”י קן ווארבי (אוסטרליה) בהידרופלן Spirit
( of Australiaרוחה של אוסטרליה) באגם בלווארינג דאם
בניו סאות’ ויילס שבאוסטרליה ,ב 8-באוקטובר
.1978

שיא המהירות המתועד במטוס מאויש המסוגל
להמריא ולנחות בכוחות עצמו הוא 3,629.36
קמ”ש .השיא הזה הושג ע”י סרן אלדון חוארז
ורס”ן ג’ורג’ מורגן ג’וניור (שניהם מארה”ב)
במטוס לוקהיד “ SR-71Aבלקברד” ,ליד בסיס
חיל האוויר ביל בקליפורניה ,ארה”ב ,ב28-
ביולי .1976

ב 8-בפברואר  ,2005אסטרונומים ממרכז
הרווארד-סמית’סוניאן לאסטרופיזיקה
במסצ’וסטס ,ארה”ב ,הודיעו על גילויו של
כוכב ,SDSS J090745.0+024507 ,שנע
במהירות  2.4מיליון קמ”ש.

הכוכב
 2,400,000קמ”ש

רכבת הריחוף המגנטי
 603קמ”ש
הסדרה  )A07( LOהיא סדרת רכבות ריחוף מגנטי (מגלב)]maglev[ magnetically levitated ,
המופעלת ע”י חברת הרכבות היפנית המרכזית .ב 21-באפריל  ,2015הגיעה ה LO-למהירות
של  603קמ”ש בקו המגלב ימנאשי ,מסלול ניסוי הנמצא בימנאשבי שביפן.

המהירות האפשרית
 1,079,525,848.8קמ”ש

הסירה
 511.09קמ”ש

הבז הנודד ( )Falco peregrinusמגיע
למהירות סופית משוערת של  300קמ”ש
במעוף נחיתה .אף בעל חיים אינו מסוגל
להגיע למהירות גבוהה יותר מאשר הבז
במלוא מעופו.

העוף (במעוף נחיתה)
 389.46קמ”ש

 1,000-300קמ”ש

טרי ווילמת’ (ארה”ב) הגיע למהירות
ממוצעת  315.74קמ”ש ,לאורך שני מסלולים
בשדה התעופה מדרס שבאורגון ,ארה”ב,
ב 15-ביוני  .2008הטרקטורון ,מדגם ALSR
רקט רפטור גרסה  ,6.0היה אופנוע ימאהה
רפטור  700שעבר שינויים ,עם מנוע
רקטי היברידי.

הטרקטורון
 315.74קמ”ש

בשנת  ,1941מטוס פיאט  CR.42DBהגיע
למהירות  520קמ”ש .המטוס הדו-כנפי
האיטלקי הונע ע”י מנוע דיימלר-בנץ DB
 601Aבעל הספק של  753קילוואט ( 1,010כוחות
סוס) .למרות מהירותו ,נבנה רק אבטיפוס אחד
של מטוס זה ,כי המטוסים החד-כנפיים האפילו
במהרה על המטוסים הדו-כנפיים.

ב 12-באפריל  ,1934נשבה בהר וושינגטון
(גובה  1,916מ’) בניו המפשייר שבארה”ב
רוח שמהירות פני השטח
שלה הייתה  371קמ”ש.

שהיה במעקב באמצעות
משדר לווייני ,הייתה 127
קמ”ש .המהירות נשמרה
במשך למעלה מ 8-שעות,
כאשר האלבטרוס טס לעבר
קנו ,שהיה בברד איילנד ,דרום
ג’ורג’יה ,בלב סופה אנטרקטית.

()Thalassarche chrysostoma

טוד רייכרט (קנדה) רכב על אופני אטא ()Eta
מתוצרת צוות אארובלו והגיע ל 139.45-קמ”ש
ב”אתגר המהירות העולמי בכלי רכב המונעים
בכוח אנושי” ,שהתקיים ב 19-בספטמבר .2015
הקנדי העשוי ללא חת שבר את השיא שלוש
פעמים בתוך שלושה ימים באירוע זה ,שנערך
בהר באטל בנבדה שבארה”ב.

בדוח שפורסם ע”י חוקרים
שעבדו באזור הסאב-
אנטרקטי ,המהירות
הממוצעת המשוערת
של אלבטרוס אפור ראש

במהלך מחקר שנערך ב,1965-
ברדלסית ( )Acinonyx jubatusבוגרת
הגיעה למהירות של  104.4קמ”ש
כאשר היא רצה למרחק  201.1מ’.

המטוס הדו-כנפי
 520קמ”ש

כלי הטיס המאויש
 3,529.56קמ”ש

רכבת ההרים
 240קמ”ש
רכבת ההרים פורמולה רוסה הנמצאת
ב”פרארי וורלד” באבו דאבי שבאיחוד
האמירויות הערביות ,יכולה להאיץ
למהירות של  240קמ”ש .גם
כאשר היא עולה למעלה ,היא
עוברת  52מ’ בתוך  4.9שניות.
הרכבת נפתחה לציבור ב4-
בנובמבר

כלי הרכב המּונע ע”י כוח אנושי
 139.45קמ”ש

העוף (במעוף בגובה אחיד)
 137קמ”ש

 300-100קמ”ש

ב 16-באוגוסט  ,2009יוסיין
בולט (ג’מייקה) ניצח באליפות
העולם בריצת  100מ’ ,שנערכה
בברלין שבגרמניה ,כאשר
עבר את המרחק בתוך 9.58
שניות .המהירות הממוצעת
שלו הייתה  37.57קמ”ש,
ומהירות השיא התקרבה
ל 44-קמ”ש.

היונק היבשתי (למרחק קצר)
 104.4קמ”ש

ב 5-במארס  ,1994נמדדה
מהירותו של כלב גרייהאונד בשם
סטאר טייטל ,שעמדה על 67.2
קמ”ש ,במסלול ישיר בוואיונג
שבניו סאות’ ויילס ,אוסטרליה.
הכלב טס על פני המסלול בן
 356.7המטרים בתוך  19.57שניות.

האנטילוקפרה האמריקנית
( )Americana Antilocapraהיא חיה
מפריסת פרסה דמוית אנטילופה,
שחיה בארה”ב ,בקנדה ובמקסיקו.
היא נצפתה כשהיא נעה במהירות 56
קמ”ש לאורך מרחק של  6ק”מ.

מהירות הרוח על פני השטח (בגובה רב)
 371קמ”ש

ב 9-במאי  ,2012סמואל גרות’
(אוסטרליה) חבט חבטת הגשה
במהירות  263קמ”ש במהלך אירוע
“אתגר  ”ATPשנערך בבוסאן שבדרום
קוריאה .החבטה בוצעה במהלך
הסיבוב השני ,שהסתיים בתיקו,
במשחקו נגד אולדזימיר איגנטיק
(בלארוס) .המקצוען האוסטרלי חבט
במהלך אותו משחק חבטות הגשה גם
במהירות  255.7קמ”ש ו 253.5-קמ”ש–
ששתיהן התעלו מעל השיא הקודם של
איבו קרלוביץ’ (קרואטיה) ,אשר עמד על
 251קמ”ש .על אף ששבר שיא עולמי,
גרות’ הפסיד במשחק.3-6 ,4-6 ,

חבטת הגשה בטניס
 263קמ”ש

אופנוע חד-אופן
 98.464קמ”ש
קווין סקוט (בתמונה) שרכב על WarHorse
(“סוס מלחמה”) ו”צוות חד-האופן הבריטי”
(כולם מבריטניה) הגיעו למהירות 98.464
קמ”ש בשדה התעופה אלווינגטון שבדרום
יורקשייר ,בריטניה ,ב 20-בספטמבר  .2015צוות
בן ארבעה מהנדסים בילה שנתיים בבנייתו של
כלי הרכב ,שהשלד שלו עשוי ִמ ִס ֵיבי פחמן.

הטנק
 82.23קמ”ש
טנק מדגם “ S 2000סקורפיון פיסקיפר” ,שפותח
ע”י “ריפיירקראפט ( ”PLCבריטניה) ויוצר בייצור
סטנדרטי ,הגיע למהירות  82.23קמ”ש במסלול
הניסוי קינטיק שבסּורי ,בריטניה ,ב 26-במארס .2002
הטנק ,המּונע ע”י מנוע דיזל מהיר  ,RS 2133צויד
בשריון מוסף לתובה ,בפלטות בליסטיות ובזחל עם
רפידות גומי הניתנות להחלפה.

הכלב מגזע גרייהאונד
 67.2קמ”ש

בעל החיים היבשתי (ריצה למרחקים)
 56קמ”ש

האדם (ריצה)
 37.57קמ”ש

 100-0קמ”ש

בין אם המהירות היא טבעית או מעשה ידי אדם ,תמיד טמונה בה היכולת לרתק ולרגש .מטנקים ועד רכבות הרים ,ממטוסים דו-כנפיים
ועד חלליות – סיפורם של שיאי המהירות הוא גם סיפורה של ההתפתחות האנושית – כיצד הרחבנו את הגבולות של האפשרויות
הטכנולוגיות כדי להביס את הטבע ולנוע מהר יותר מאי פעם.

הכי ...מהירים

שיאי השיאים

