SUPERLATIVER

Prærieantilopen (Antilocapra
americana) er et antilopeagtigt
hovdyr, der findes i USA,
Canada og Mexico. Den er
målt til at have holdt en fart på
56 km/t. over 6 km.

Den 16. august 2009
vandt Usain Bolt (JAM)
verdensmesterskabet i
100-m løb på 9,58 sek.
i Berlin, Tyskland. Hans
gennemsnitsfart var
37,57 km/t., og hans topfart
var 44 km/t.

Den 15. januar 2006 trængte
NASAs rumfartøj Stardust
succesfuldt ind i jordens
atmosfære efter dens
mission på syv et halvt år for
at samle prøver fra kometen
Wild 2. Da den trængte
igennem, fløj den
46.660 km/t.

Indtrængen i jordens
atmosfære
46.660 km/t.

Den 9. maj 2012 fyrede
Samuel Groth (AUS) sin
serv af med 263 km/t.
under ATP Challenger i
Busan, Sydkorea. Det skete
i Groths sidste serveparti i
anden runde mod Uladzimir
Ignatik (BLR). Den østrigske
spiller servede også bolde
med 255,7 km/t. og 253,5 km/t.
under kampen – begge slog Ivo
Karlovics (HRV) forhenværende
rekord på 251 km/t. Selvom
Groth slog to rekorder, tabte han
kampen 6-4, 6-3.

Nærmende galakse
1.508.400 km/t.
Selvom universet udvider sig, er der nogle
få galakser, der kommer tættere på vores
egen. M86, en linseformet galakse, der
befinder sig omtrent 52 millioner lysår væk
i Virgo Cluster, bevæger sig mod vores
Mælkevej med en hastighed på 419 km/s.

Merkur kredser om solen
med en gennemsnitlig
afstand på 57,9 millioner km
og er 87,9686 dage om at
komme hele vejen rundt.
Dens gennemsnitlige
hastighed er 172.248 km/t.
– næsten dobbelt så meget
som Jordens.

Da flyet første gang
blev fløjet i USSR den
31. december 1968,
havde Tupolev Tu‑144
angiveligt opnået
en fart på 2,4 Mach
(2.587 km/t.), på trods
af at dens normale
flyvehastighed var 2,2
Mach. Efter to ulykker
blev flyet trukket tilbage
i 1978.

Den 8. februar 2005 afslørede
astronomer fra Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics i
Massachusetts, USA en nyfunden
stjerne, SDSS J090745.0+024507, der
rejser med 2,4 millioner km/t.

Stjerne
2.400.000 km/t.

Den højeste målte fart opnået af et
bemandet luftfartøj, som kan lette og
lande af egen kraft, er 3.529,56 km/t.
Rekorden skete i en Lockheed SR-71A
“Blackbird”, der blev fløjet af kaptajn Eldon
Joersz og Major George Morgan Jr (begge
USA) tæt ved Beale Air Force Base
i Californien, USA den 28. juli 1976.

Billeder ikke til skala

Den højeste fart, der eksisterer i
universet, er lysets hastighed. Denne fart
opnås udelukkende af lys og andre former
for elektromagnetisk radiation, såsom
radiobølger. Når det bevæger sig igennem
lufttomt rum, er lysets hastighed
299.792.458 m/s.

Højest mulige fart
1.079.252.848,8 km/t.

Den 3. okt. 1967 opnåede
USA-testpiloten
“Pete” Knight 6,7 Mach
(7.274 km/t.) over
Californien, USA. Knight
fløj i det nyudviklede
X-15A-2- luftfartøj,
der blev skudt af sted
i luften fra en B-52
bomber.

Luftfartøj
(raketmotor)
7.274 km/t.

L0 (A07) serien er en magnetisk hævet (maglev) togserie drevet
af Central Japan Railway Company. Den 21. april 2015 opnåede
L0’en en tophastighed på 603 km/t. på Yamanashi Maglev Line, en
testbane i Yamanashi, Japan.

Den højeste fart nået på vand er 275,97 knob
(511,09 km/t.). Det blev gjort af Ken Warby (AUS) i den
jetdrevede flyvebåd Spirit of Australia på Blowering
Dam Lake, New South Wales, Australien d.
8. oktober 1978.

Bemandede luftfartøj
3.529,56 km/t.

Maglevtog
603 km/t.

Båd
511,09 km/t.

I 1941 fløj Fiat CR.42DB med 520 km/t.
Den italienske dobbeltdækker havde
en 753‑kW (1,010‑hp) Daimler-Benz
DB 601A-motor. På trods af dens
hastighed blev kun en enkelt prototype
af flyet fremstillet, da dobbeltdækkere
blev overhalet af normale flyvemaskiner.

Dobbeltdækker
520 km/t.

Formula Rossa i Ferrari
World i Abu Dhabi, UAE kan
accelerere op til 240 km/t.
Selv når den kører opad,
kan den klare 52 meter
på 4,9 sekunder.
Den åbnede for
offentligheden den
4. november 2010.

Tennisserve
263 km/t.

Keving Scott og UK Monowheel
Team (alle UK) kørte
98,464 km/t. på WarHorse
ved Elvington Flyveplads
i North Yorkshire, UK den
20. september 2015. Det tog to
år for fire ingeniører at bygge
motorcyklen af karbonfiber.

En standardproduceret S 2000 Scorpion
Peacekeeper-kampvogn udviklet af Repaircraft
PLC (UK) opnåede en fart på 82,23 km/t. ved
QinetiQ-testbanen i Chertsey, Surrey, UK den
26. marts 2002. Den kører med en RS 2133
højhastighedsdieselmotor og er udstyret med
yderligere panser, ballistik og udskiftelige
larvefødder lavet af gummi.

Rutsjebane
240 km/t.

Ethjulet motorcykel
98,464 km/t.

Kampvogn
82,23 km/t.

Planet
172.248 km/t.

Felix Baumgartner (AUT)
hoppede ud fra kanten
af rummet mod jorden
med 1.357,6 km/t. under
Red Bull Stratos-missionen
over New Mexico, USA
den 14. oktober 2012.

Menneske (i frit fald)
1.357,6 km/t.

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

Den 26. maj 1969 fløj
kommandomodulet på
Apollo 10 af sted med
39.897 km/t. på dens vej
tilbage til Jorden. I modulet
var tre amerikanske
astronauter: Col. Thomas
Stafford, Cdr. Eugene
Cernan og Cdr. John
Young.

Menneske (nogensinde)
39.897 km/t.

> 20.000 km/t.

Andy Green (UK) kørte i Thrust
SSC 1.227,985 km/t. den
15. oktober 1997 i Black Rock
Desert i Nevada, USA. Thrust SSC’s
motor består af to Rolls-Roycejetmotorer, og den var den første
bil til at bryde lydbarrieren.

Bil (fartrekord på land)
1.227,985 km/t.

1.000-20.000 km/t.

Passagerfly
2.587 km/t.

Den 12. april 1934 oplevede
Mount Washington ( 1.916 m højt)
i New Hampshire, USA en vind
på overfladen af
bjerget på 371 km/t.
(230 mph).

Terry Wilmeth (USA) opnåede en
gennemsnitshastighed på 315,74 km/t.
over to forsøg i Madras Airport i Oregon,
USA den 15. juni 2008. Hans ALSR
Rocket Raptor version 6.0 var en
modificeret Yamaha Raptor 700 med
en hybrid raketudstødning.

Quadbike
315,74 km/t

Vandrefalken (Falco peregrinus)
har opnået en cirkahastighed på
300 km/t. i et nedadgående dyk.
Intet andet dyr kan opnå den samme
hastighed som denne hurtigtflyvende
falk.

Fugl (i dyk)
300 km/t.

Overflade vindhastighed (høje
luftlag) 371 km/h

Todd Reichert (CAN) kørte den 19. sep.
2015 på Team AeroVelo’s Eta-cykel ved
World Human Powered Speed Challenge.
Her opnåede han en fart på 139,45 km/t.
Det var tredje gang på tre dage, at den
frygtløse canadier satte en rekord under
samme begivenhed, der blev afholdt i
Battle Mountain i Nevada, USA.

Ifølge en rapport
skrevet af forskere i det
sub-antarktiske er den
beregnede topfart for en
satellitfulgt gråhovedet
albatros (Thalassarche
chrysostoma) 127 km/t.
Denne fart blev
vedligeholdt i mere end
otte timer, da albatrossen
fløj mod sin rede på Bird
Island, South Georgia under
en antarktisk storm.

Under forsøg foretaget i 1965 løb
en voksen hun-gepard (Acinonyx
jubatus) 29 m/s. (104,4 km/t.) over
en distance på 201,1 m.

300-1.000 km/t.

Menneskedrevne køretøj
139,45 km/t.

Fugl (i lige flugt)
127 km/t.

Den 5. marts 1994 løb en
mynde kaldet Star Title
67,2 km/t. på en lige bane i
Wyong i New South Wales,
Australien. Den sprintede
forbi 365,7 m mærket efter
blot 19,57 sekunder.

Mynde
67,2 km/t.

Pattedyr på land (kort distance)
104,4 km/t.

100-300 km/t.

Dyr på land (langdistance)
56 km/t.

Menneske (i løb)
37,57 km/t.

0-100 km/t.

Fart er et spændende begreb, uanset om det er naturen eller mennesket, der præsterer. Lige
fra kampvogne til rutsjebaner, dobbeltdækkere til rumskibe er historien om fartrekorder
også historien om den menneskelige udvikling – hvordan vi flytter grænserne inden for det
fysisk mulige med det mål, at trodse naturens love og bevæge os hurtigere end lyset.

Hurtigste ...

