PRESEŽNIKI

Vilorog (Antilocapra americana)
je antilopi podoben sodoprsti
kopitar, ki živi v ZDA, Kanadi
in Mehiki. Spremljali so ga, ko je
na razdalji 6 km zdržema tekel
s hitrostjo 56 km/h.

16. avgusta 2009 je Usain Bolt
(Jamajka) v teku na 100 m
s časom 9,58 sekunde zmagal
na atletskem svetovnem
prvenstvu v Berlinu, Nemčija.
Njegova povprečna hitrost je
bila 37,57 km/h, najvišja hitrost
pa je bila blizu 44 km/h.

15. januarja 2006 se je Nasino
vesoljsko plovilo Stardust
po sedemletni misiji zbiranja
vzorcev kometa Wild 2
uspešno vrnilo na Zemljo.
V Zemljino atmosfero je
vstopilo s hitrostjo
46.660 km/h.

Vstop v Zemljino
atmosfero
46.660 km/h

Bližajoča se galaksija
1.508.400 km/h
Čeprav se vesolje širi, je nekaj galaksij,
ki se naši Rimski cesti bližajo. M86,
lečasta galaksija (v obliki leče), ki je okrog
52 milijonov svetlobnih let oddaljena
od roja Device, se giblje proti Rimski cesti
s hitrostjo 419 km/s.

Merkur kroži okrog Sonca
na povprečni razdalji 57,9
milijona km in ima obhodni
čas 87,9686 dneva. Njegova
povprečna hitrost na orbiti
je 172.248 km/h, kar je
skoraj dvakrat tako hitro,
kot okrog Sonca potuje
Zemlja.

Tupoljev Tu-144 je
v nekdanji ZSSR prvič
poletel 31. decembra
1968 in dosegel
2,4 macha (2587 km/h),
čeprav je bila njegova
običajna hitrost leta
2,2 macha. Po dveh
nesrečah so letalo
leta 1978 umaknili
iz prometa.

Potniško letalo
2587 km/h

8. februarja 2005 sta astronoma
s harvardskega centra za astrofiziko
Smithsonian v Massachusettsu,
ZDA, objavila odkritje zvezde, SDSS
J090745.0+024507, ki potuje
s hitrostjo 2,4 milijona km/h.

Zvezda
2.400.000 km/h

Največja zabeležena hitrost letala
s posadko, ki vzleta in pristaja z lastnim
pogonom, je 3529,56 km/h. To sta dosegla
načelnik Eldon Joersz in major George
Morgan Jr (oba ZDA) z letalom lockheed
SR-71A ‘Blackbird’ blizu vojaške baze
Beale Air Force Base v Kaliforniji, ZDA,
28. julija 1976.

Slike niso v sorazmerju.

Največja možna hitrost v vesolju
je svetlobna hitrost. To dosega edino
le svetloba in druge oblike elektro
magnetnega sevanja, na primer radijski
valovi. Ko svetloba potuje po vakuumu,
dosega najvišjo hitrost 299.792.458 m/s.

Možna hitrost
1.079.252.848,8 km/h

3. oktobra 1976 je
testni pilot ameriškega
letalstva ‘Pete’ Knight
(ZDA) nad Kalifornijo,
ZDA, dosegel hitrost
6,7 macha. Letel je
s poskusnim letalom
X-15A-2, ki je vzletalo
v zraku s pomočjo
bombnika B–52.

Letalo
(na raketni pogon)
7274 km/h

Serija L0 (A07) je magnetno dvignjena serija vlakov (maglev) pod
okriljem Osrednjega japonskega železniškega podjetja. 21. aprila
2015 je vlak L0 na testni progi Jamanaši maglev na Japonskem
dosegel hitrost 603 km/h.

Svetovni hitrostni rekord na vodi znaša 275,97 vozla
(511,09 km/h) in ga je postavil Ken Warby (Avstralija)
v reaktivnem hidroplanu Spirit of Australia na jezeru
Blowering Dam Lake, Novi Južni Wales,
Avstralija, 8. oktobra 1978.

Letalo s posadko
3529,56 km/h

Vlak maglev
603 km/h

Planet
172.248 km/h

Felix Baumgartner
(Avstrija) je na prireditvi
misija Red Bull Stratos
nad Novo Mehiko, ZDA, 14.
oktobra 2012 padal z roba
vesolja na Zemljo s
hitrostjo 1357,6 km/h.

Človek (v prostem padu)
1357,6 km/h

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

26. maja 1969 je komandni
modul Apolla 10 ob
povratku na Zemljo dosegel
hitrost 39.897 km/h. Na
krovu je bila tričlanska
posadka ameriških
vesoljcev: polkovnik
Thomas Stafford, poveljnik
Eugene Cernan
in poveljnik John
Young.

Človek (absolutno)
39.897 km/h

> 20.000 km/h

Andy Green (VB) je z vozilom thrust
SSC 15. oktobra 1997 v puščavi Black
Rock v Nevadi, ZDA, dosegel hitrost
1227,985 km/h. Vozilo poganjata dva
rolls-royceeva reaktivna motorja,
s katerima je Thrust SSC postal
prvi avto, ki je prebil zvočni zid.

Avtomobil (hitrostni rekord
na kopnem) 1227,985 km/h

1000–20.000 km/h

9. maja 2012 je Samuel
Groth (Avstralija) na turnirju
ATP Challenger v Busanu,
Južna Koreja, pri servisu
dosegel as, pri katerem je
žogica letela s hitrostjo
263 km/h. As mu je uspel ob
izenačenju v drugi igri proti
Vladimiru Ignatiku (Belorusija).
Avstralski profi je v istem srečanju
dosegel tudi servise s hitrostjo
255,7 km/h in 253,5 km/h – kar je
oboje bolje od prejšnjega rekorderja
Iva Karlovića (Hrvaška) in njegovih
251 km/h. Čeprav je dosegel
svetovni rekord, je Groth igro proti
Ignatiku izgubil s 6–4 in 6–3.

Leta 1941 je fiat CR.42DB dosegel
hitrost 520 km/h. Italijanski dvokrilec
je poganjal 753-kW motor daimler-benz
DB601A. Kljub hitrosti so zgradili en
sam prototip tega letala, saj so dvokrilce
takrat povsem zasenčili enokrilci.

Dvokrilno letalo
520 km/h

Vlakec Formula Rossa v
Ferrarijevem svetu v Abu
Dabiju, Združeni arabski
emirati, lahko pospeši do
240 km/h. Celo pri vožnji
navzgor vlakec prevozi
52 m v 4,9 s. Za
javnost je odprt od
4. novembra 2010.

Servis pri tenisu
263 km/h

20. septembra 2015 je Kevin
Scott z britanskim moštvom
Monowheel (vsi VB) v motorju
WarHorse dosegel hitrost 98,464
km/h na letališču Elvington v
severnem Jorkširu, VB. Štirje
inženirji so dve leti izpopolnjevali
vozilo s karbonskim okvirjem.

Tank scorpion peacekeeper S 2000 standardne
proizvodnje, ki ga je razvilo podjetje Repaircraft
PLC (VB), je na testni progi v Chertseyju,
Surrey, VB, 26. marca 2002 dosegel hitrost
82,23 km/h. Poganja ga visoko zmogljivi dizelski
motor RS 2133, tank je opremljen z dodatnim
oklepom, balističnimi krili in zamenljivimi
gumijastimi gosenicami.

Vlakec smrti
240 km/h

Monocikel
98,464 km/h

Tank
82,23 km/h

Čoln
511,09 km/h

Todd Reichert (Kanada) je 19. septembra
2015 na svetovnem izzivu za vozila
na človeški pogon s kolesom Eta pod
pokroviteljstvom moštva AeroVelo
dosegel hitrost 139,45 km/h. To je bilo
tretjič v treh dneh, da je neustrašni
Kanadčan postavil nov rekord na dogodku,
ki je potekal blizu Battle Mountaina v
Nevadi, ZDA.

12. aprila 1934 je bila izmerjena
hitrost vetra na Mount Washingtonu
(1916 m nadmorske višine) v New
Hampshiru, ZDA, 371
km/h.

Terry Wilmeth (ZDA) je 15. junija 2008
na letališču v Madrasu, Oregon, ZDA, v
dveh vožnjah dosegel povprečno hitrost
315,74 km/h. Njegov štirikolesnik
ALSR rocket raptor, različica 6.0, je bil
predelan yamaha raptor 700
s hibridnim raketnim pogonom.

Štirikolesnik
315,74 km/h

Sokol selec (Falco peregrinus) doseže
ocenjeno končno hitrost 300 km/h.
Nobena žival ni hitrejša od sokola
v polnem letu.

Ptič (v navpičnem spustu)
300 km/h

5. marca 1994 so na ravni
stezi v Wyongu v Novem Južnem
Walesu v Avstraliji izmerili
hitrost teka velikega angleškega
hrta po imenu Star Title
67,2 km/h. Razdaljo 365,7 m
je pretekel v pičlih 19,57 s.

Veliki angleški hrt
67,2 km/h

Vozilo na človeški pogon
139,45 km/h

Površinska hitrost vetra (na višini)
371 km/h

V poročilu, ki so ga objavili
raziskovalci na delu
v Podantarktiki, je
povprečna ocenjena
talna hitrost, zabeležena
za sivoglavega albatrosa
(Thalassarche chryso
stoma), opremljenega
s satelitskim oddajnikom,
127 km/h. Ptič je ohranjal
hitrost več kot 8 ur, ko je
albatros sredi antarktične
nevihte letel proti gnezdu
na Ptičjem otoku, Južna
Georgija.

V raziskavi iz leta 1965 je odrasla
samica geparda (Acinonyx
jubatus) dosegla hitrost 29 m/s
(104,4 km/h) na razdalji 200 m.

300–1000 km/h

Ptič (v vodoravnem letu)
127 km/h

Kopenski sesalec (kratka razdalja)
104,4 km/h

100–300 km/h

Kopenska žival (dolge proge)
56 km/h

Človek (tek)
37,57 km/h

0–100 km/h

Najsi bo iz naravnega ali umetno narejenega sveta, hitrost ima vedno navdušujočo moč.
Od tankov do zabaviščnih ‘vlakcev smrti’, dvokrilnih letal do vesoljskih plovil, zgodba
o hitrostnih rekordih je obenem zgodba človeškega razvoja – kako smo prestavljali meje
tehnoloških možnosti, da bi kljubovali naravi in potovali hitreje kot kdajkoli prej.

Najhitrejši …

