SUPERLATIVER

Gaffelbukken (Antilocapra
americana) er et antilopeaktig
hovdyr som lever i USA,
Canada og Mexico. Den har blitt
observert med en fart på
56 km/t over 6 km.

16. august 2009 vant Usain
Bolt (Jamaica) 100 meter
sprint med tiden 9,58 sek
i VM i Berlin i Tyskland.
Gjennomsnittsfarten hans
var 37,57 km/t, med en
toppfart opp mot 44 km/t.

15. januar 2006 kom NASAs
Stardust-romfartøy tilbake til
jorden etter en sju år lang
ekspedisjon for å samle
prøver fra kometen Wild 2.
Den kom inn i jordens
atmosfære med en hastighet
på 46 660 km/t.

Inngang i jordens
atmosfære
46 660 km/t

Galakse på vei mot oss
1 508 400 km/t
Selv om universet utvider seg, finnes det
noen galakser som nærmer seg vår. M86,
en linseformet galakse rundt 52 millioner
lysår unna vår egen i Virgo-stjernehopen,
beveger seg mot Melkeveien med en fart
på 419 km/s.

Merkur går i bane rundt
solen med en snittdistanse
på 57,9 millioner km, og den
har har en omløpstid på
87,9686 dager. Den
gjennomsnittlige
omløpshastigheten
– 172,248 km/t – er nesten
dobbelt så høy som
jordens.

Tupolev Tu‑144
fløy for første gang
31. desember 1968 i det
tidligere Sovjetunionen
og kom opp i mach 2,4
(2587 km/t). Den
normale marsjfarten
var mach 2,2. Etter to
havarier ble flyet tatt
ut av tjeneste i 1978.

8. februar 2005 kunngjorde et team med
astronomer fra Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics i Cambridge i
Massachusetts i USA at de hadde funnet
en stjerne som beveget seg med en
hastighet på over 2,4 millioner km/t.

Stjerne
2 400 000 km/t

Den største registrerte farten i et
bemannet fly som kan ta av og lande med
egen kraft er 3529,56 km/t. Rekorden ble
satt av kaptein Eldon Joersz og major
George Morgan jr. (begge fra USA) i en
Lockheed SR-71A «Blackbird» ved Beale
Air Force Base i California i USA 28. juli
1976.

Bildene er ikke i skala

Den høyeste farten som er mulig i
universet, er lysets hastighet. Den kan
kun oppnås av lys og andre former
for elektromagnetisk stråling, som
radiobølger. Når lys beveger seg
gjennom vakuum, er hastigheten på
299 792 458 m/sek.

Mulig fart
1 079 252 848,8 km/t

3. oktober 1967 kom
USAF-prøveflyger Pete
Knight opp i mach 6,7
(7274 km/t) over
California i USA. Knight
fløy et eksperimentelt
X-15A-2-fly, som ble
sluppet fra et
B–52-bombefly.

Fly (rakettdrevet)
7274 km/t

L0 (A07) er et svevetog, eller maglevtog, som drives av Central
Japan Railway Company. 21. april 2015 kom L0 opp i en hastighet
på 603 km/t på Yamanashi Maglev Line, en testbane i Yamanashi i
Japan.

Fartsrekorden på vann er 511,09 km/t, satt av Ken
Warby (Australia) i den jetdrevne hydrofoilen Spirit of
Australia på Blowering Dam Lake i New South Wales i
Australia 8. oktober 1978.

Fly med pilot
3529,56 km/t

Maglevtog
603 km/t

Planet
172 248 km/t

Felix Baumgartner
(Østerrike) falt fra grensen
ut mot verdensrommet ned
mot jorden i 1357,6 km/t
over New Mexico i USA
14. oktober 2012.

Menneske i fritt fall
1357,6 km/t

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

26. mai 1969 kom
kommandomodulen til
Apollo 10 opp i 39 897 km/t
på vei tilbake til jorden. Den
hadde med seg et mannskap
på tre amerikanske
astronauter: oberst Thomas
Stafford, kommandør
Eugene Cernan og
kommandør John
Young.

Menneske (absolutt)
39 897 km/t

> 20 000 km/t

Andy Green (UK) kjørte Thrust SSC
i 1227,985 km/t (mach 1,020)
15. oktober 1997 i Black Rock
Desert i Nevada i USA. Thrust SSC
ble drevet av to Rolls-Roycejetmotorer og var den første bilen
som brøt lydmuren.

Bil (landfartsrekord)
1227,985 km/t

1000–20 000 km/t

9. mai 2012 servet
Samuel Groth (Australia)
en ball som gikk i 263 km/t
under en ATP Challengerkonkurranse i Busan i
Sør-Korea. Serven kom
under Groths uavgjortkamp
i andre runde mot Uladzimir
Ignatik (Bulgaria). Den
australske proffen servet også
255,7 km/t og 253,5 km/t i løpet
av kampen, og begge disse
servene slo Ivo Karlovics
(Ungarn) tidligere rekord på
251 km/t. Selv om han fikk en ny
verdensrekord, tapte Groth
kampen 6–4, 6–3.

I 1941 kom Fiat CR.42DB opp i en
fart på 520 km/t. Den italienske
dobbeltdekkeren ble drevet av en
Daimler-Benz DB 601A-motor med en
effekt på 1010 HK. Til tross for farten
ble det bare laget én prototyp, da
dobbeltdekkerne etter hvert ble
erstattet av fly med bare ett sett vinger.

Dobbeltdekker
520 km/t

Formula Rossa i Ferrari
World i Abu Dhabi i FAE kan
komme opp i 240 km/t.
Selv oppoverbakke
tilbakelegger den
52 m på 4,9 sek. Den
åpnet for publikum
4. november 2010.

Tennisserve
263 km/t

Kevin Scott og UK Monowheel
Team (alle fra UK) kom opp i
98,464 km/t med WarHorse på
Elvington-flyplassen i North
Yorkshire i UK 20. september 2015.
Fire ingeniører brukte to år på å
bygge kjøretøyet, som er
konstruert av karbonfiber.

En standard S 2000 Scorpien Peacekeeperstridsvogn, utviklet av Repaircraft PLC (UK),
kom opp i 82,23 km/t på QinetiQ-testbanen i
Chertsey i UK 26. mars 2002. Den ble drevet
av en RS 2133-dieselmotor og var utstyrt med
panser, ballistikkskjørt og belter med
gummiputer.

Berg-og-dal-bane
240 km/t

Motorsykkel med ett hjul
98,464 km/t

Stridsvogn
82,23 km/t

Båt
511,09 km/t

Passasjerfly
2587 km/t

12. april 1934 hadde Mount Washington
(høyde: 1916 m) i New Hampshire i USA
en overflatevindhastighet på
371 km/t.

Terry Wilmeth (USA) nådde en
gjennomsnittshastighet på 315,74 km/t
på to forsøk på Madras Airport i Oregon
i USA 15. juni 2008. Han kjørte ALSR
Rocket Raptor Version 6.0, en
modifisert Yamaha Raptor 700 med
hybridrakettmotor.

Firehjuling
315,74 km/t

Vandrefalken (Falco peregrinus) har
blitt målt med en terminalfart på
300 km/t i stup. Ingen dyr kan nå en
høyere hastighet enn denne falken.

Fugl i stup
300 km/t

Overflatevindhastighet (stor høyde)
371 km/t

Todd Reichert (Canada) kom opp i en fart
på 139,45 km/t med Team AeroVelos
Eta-sykkel under World Human Powered
Speed Challenge 19. september 2015. Det
var den tredje gangen på tre dager den
fryktløse kanadieren satte ny rekord på
stevnet, som ble arrangert i nærheten av
Battle Mountain i Nevada i USA.

Forskere i Subantarktis
har målt bakkefarten til
en gråhodealbatross
(Thalassarche
chrysostoma) som var
merket med GPS, til
127 km/t. Farten ble
opprettholdt i mer enn
8 timer mens albatrossen
fløy mot redet sitt på Bird
Island i Sør-Georgia
gjennom en storm.

I et forskningsprosjekt i 1965 ble
en voksen gepardhunn (Acinonyx
jubatus) målt til en fart på
104,4 km/t over en distanse på
201,1 m.

300–1000 km/t

Fremkomstmiddel drevet av menneske
139,45 km/t

Raskeste fugl rett frem
127 km/t

5. mars 1994 ble en mynde
som het Star Title, registrert
med en fart på 67,2 km/t på
en rett strekning på Wyong i
New South Wales i Australia.
Den løp 365,7 m på 19,57 sek.

Mynde
67,2 km/t

Landdyr (kort distanse)
104,4 km/t

100–300 km/t

Landdyr (lang distanse)
56 km/t

Menneske som løper
37,57 km/t

0–100 km/t

Om vi snakker om naturlige eller menneskeskapte hendelser, er fart et fenomen som fengsler
oss. Fra stridsvogner til berg-og-dal-baner, fra dobbeltdekkere til romskip – fartsrekordenes
historie er også historien om menneskehetens utvikling og hvordan vi har presset grensene for
teknologiske muligheter for å trosse naturkreftene og bevege oss fortere enn noen gang før.

Raskeste ...

