1992-ben a New York-i Cornell Egyetem kutatói
mindössze 20 percnyi munkával kristályos
szilíciumból elkészítették egy Fender Stratocaster
gitár 10 mikrométer – az emberi hajszál
vastagságának huszadrésze – hosszú kicsinyített
mását. A gitár húrjai 0,05 mikrométer vastagok
voltak, ami 100 atomnyi vastagságot jelent.

Gitárutánzat
10 mikrométer

Az Agent 327 Martin
Lodewijk (NLD) által
írt és 1999 júliusában megjelent
különkiadása, mely
a „Dossier Minimum
Bug” címet viselte,
mindössze 2,58 ×
3,7 cm-es volt. A
16 oldalas színes
kiadványból összesen
2000 példány készült,
nagyítót is mellékeltek
hozz ájuk.

Képregény
2,58 × 3,7 cm

100%

100%

A legkisebb vezeték
nélküli fúró mérete 17 × 7
× 13,5 mm, mely
egy 11,75 mm
hosszú fúróhegyet tart.
A műszert Lance Aber
nethy (NZ) tervezte
és készítette 3D-s
nyomtatással 2015.
március 21-én.

2005-ben a Rice Egyetem kutatócsoportja James
Tour vezetésével egy főként szénatomokat
tartalmazó molekulából készült „autót”
mutattak be: karos-szériája, két tengelye és
négy buckminsterfullerén kereke is volt. Az autó
szélessége 3-4 nanométer volt, vagyis alig valamivel
szélesebb egy DNS-szálnál.

Nanoautó
3–4 nanométer

2009-ben Mark Slevinsky
(CAN) informatikus teljesen
működőképes 12,4 × 5,2 × 6 cmes játékgépet épített meg,
melyhez saját maga írt ope
rációs rendszert – a FunkOS-t –, hogy azon
futtassa a Tetris, a Space
Invaders és a Breakout
játékok klónjait.

Midge, a csivava-rat terrier
keverék 28 cm magas
és 58 cm hosszú.
Az eb hivatalos
rendőrkutyaként (mint
„Police K9”) teljesített
szolgálatot a Geauga
megyei seriff hivatalában
Chardonban (Ohio, USA).
2006. november 7-én
kapta meg a drogkeresőkutya-minősítést, és 2017.
január 1-jén vonult vissza
gazdájával, McClelland
seriffel együtt.

Működőképes fúró
17 × 7 × 13,5 mm

Játékgép
12,4 × 5,2 × 6 cm

100%

Macska
7 cm

Mértékegység
1,6 × 10-35 m
Az univerzum legkisebb mérhető
távols ága a Planckhosszúság, ez 1,6 × 10-35
méter. Ez másképpen leírva: a
tizedesvessző után 34 nulla
kell, ezek után követketik az
egyes számjegy.
A feltételezések szerint ez az
a nagyságrend ahol a kvantumhab
létezik. A kvantumelmélet alapján
a téridő végtelenül apró régiókból áll
össze, ezekben új dimenziók jönnek
létre és tűnnek el elképzelhetetlenül
rövid idő alatt, úgy, mint a hab
buborékjai. E kvantumhabbuborékok
még az atommagokhoz viszonyítva is
rendkívül aprók.

Térionmikroszkóp használatával a
pászt ázó alagútmikroszkópok vezető
tűjének a hegye egyetlen atomnyi
méretűre alakítható. A tű hegyének
utolsó három rétege a világ legkisebb
ember alkotta piramisa, mely 7-3-1
atomos rétegekből épül fel.

100%

A kengyel
a középfülben
található három
hallócsont egyike, melynek hosszúsága
2,6-3,4 mm, súlya
pedig 2–4,3 mg.

Emberi csont
2,6–3,4 mm

A Kubában és a Juventudszigeten honos méhkolibri
(Mellisuga helenae) hímjei 5,7 cm
hosszúak, s ennek is a felét
a csőrük és a farkuk teszi ki.
A hímek 1,6 grammot nyomnak,
a tojók valamivel többet.

Madár
5,7 cm

Chandra Bahadur Dangi (NPL)
magassága a katmandui CIWEC Clinic
Travel Medicine Centerben 2012. 02.
26-án végzett mérés tanúsága
szerint 54,6 cm volt.

Valaha élt férfi
54,6 cm

Ember alkotta tárgy
1 atom

Cheryl Moss (ZAF) kézzel
készített játék mackója
mindössze 9 mm magas.
Cheryl hosszú évek óta
készít „mikromacikat”,
amelyeket játék mackókra
specializálódott
boltokban árusít.

Kereskedelemben kapható
legkisebb varrott játék
mackó, 9 mm

Tinker Toy, a himalájai perzsa
kandúr teljesen kifejlett
(2,5 éves) korában 7 cm magas
és 19 cm hosszú volt. Gazdái
a taylorville-i (Illinois,
USA) Katrina and Scott
Forbes.

Pauline Musters,
becenevén Pauline
hercegnő a hollandiai
Ossendrechtben
született 1876. február
26-án, a születésekor
mindössze 30 cm volt.
1895. március 1-jén hunyt
el tüdőgyulladásban
New Yorkban, 19 évesen.
A halála utáni vizsgálatok
szerint magassága 61 cm
volt.

A legkisebb forgalomban
használható autó a 2012-ben a
texas-i Carroltonban végzett
mérés tanúsága szerint 63,5
cm magas, 65,4 cm széles és
126,3 cm hosszú. Az autót
Austin Coulson (USA)
építette.

Rendőrkutya
28 cm

A Robert H Starr (USA) által tervezett és
épített Bumble Bee II kétfedelű repülőgép
hossza 2,69 m, szárnyfesztávolsága 1,68 m,
üres tömege pedig 179,6 kg volt. Egy embert
tudott szállítani.

Repülőgép
2,69 m

A Mimas a Szaturnusz egyik holdja, az
átmérője mindössze 396,6 km. Ez a legkisebb
ismert égitest, mely saját gravitációjának
köszönhetően gömbölyű alakot vesz fel. A
Mimas továbbá a Naprendszer 20. legnagyobb
holdja.

Valaha élt nő
61 cm

Exobolygóknak a mi Naprendszerünkön kívüli
bolygókat nevezzük. A Kepler 37b a Kepler 37
csillag körül kering körülbelül 210 fényévnyire
Földünktől, a Lant csillagképben. A bolygót
a NASA Kepler űrtávcsövével fedezték fel,
s a felfedezést 2013. február 20-án jelentet
ték be. A Kepler 37b átmérője mindössze
1930 km, vagyis kisebb, mint a Merkúr.

Óceániát vagy Óceánia/Ausztrálázsiát nevezik
a legkisebb kontinensnek, de hogy milyen
területek tartoznak hozzá, arról megoszlanak a
vélemények. A legtöbb forrás – beleértve a
GWR-t is – Ausztráliát tekinti Földünk legkisebb
kontinensének, kelet–nyugati kiterjedése
nagyjából 4000 km, területe pedig 7,69 millió
km2. Ausztrália továbbá a világ hatodik
legnagyobb országa.

Gömb alakú égitest
396,6 km

A legkisebb független ország Vatikán
(Stato della Città del Vaticano), mely egy
enklávé Róma városán (Olaszország) belül.
A területe 0,44 km2, vagyis kisebb, mint
a világ legnagyobb hivatali épületének
számító Pentagon.

Ország
0,44 km2

A Nap 11,6-szer nagyobb a legkisebb
ismert csillagnál (lásd lent).

Forgalomban használható autó
63,5 × 65,4 × 126,3 cm

Exobolygó
1930 km

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

A legkisebb emberi lényt ábrázoló
szobor Jonty Hurwitz (UK) Trust c.
3D-s nyomtatással készült alkotása,
melynek mérete 80 × 100 × 30 mikro
méter. A nőalakot a művész első
szerelme ihlette 27 évvel az első
találkozásuk után. A szobrot
a karlsruhei (Németország)
Karlsruhe Nano Micro Faci
lityben mérték meg 2015. 02. 13-án.

Embert ábrázoló szobor
80 × 100 × 30 mikrométer

< 1 mm

A C1ST egy 5,5 cm hosszú,
3,5 cm magas, 1 cm vastag
és 19,8 grammos,
működőképes revolver; a
SwissMiniGun (CHE) gyártotta.

Revolver
5,5 cm

< 5,5 cm

A Microraptor
zhaoianus nevű tollas
dinoszaurusz 39 cm
hosszú volt, ebből 24
cm-t a farka tett ki.
Az állat Kínában talált
fosszilis maradványának
korát 110–120 millió évesre
becsülték.

Dinoszaurusz
39 cm

A Mercury űrhajót hat NASAküldetés során használták
1961 és 1963 között. Egyetlen
űrhajóst szállított egy kúp
alakú kapszulában, melynek
magassága 3,34 m, átmérője
pedig 1,89 m volt.

Ember irányította
túlnyomásos űrhajó
3,34 × 1,89 m

< 50 cm

<5m

A legkisebb ismert csillag a Földünktől
40 fényévnyire található
2MASS J05233822-1403022, az átmérője
hozzávetőlegesen 119 660 km, vagyis
kb. 0,086-szorosa a Napénak (fent).

Csillag
119 660 km

Kontinens
4000 km

Földünk legkisebb országa majdnem 17,5 milliószor elférne a legkisebb kontinensen. De vajon a valaha élt
legkisebb macska tényleg negyedakkora csak, mint a legkisebb rendőrkutya? S mi a világegyetem legkisebb
hosszmértékegysége? A GWR bemutatja a Galaxis legkisebbjeit a csillagoktól a szubatomi szintig.

A legkisebb…

< 150 000 km

100%
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