Pernati Microraptor
zhaoianus je bil dolg
39 cm, od tega je 24
cm meril rep. Fosilni
primerek, ki so ga našli
leta 1999 na Kitajskem,
je star 110 do 120 milijonov
let.

Dinozaver
39 cm

Kitara, izdelana po modelu fender stratocaster
in izrezljana iz kosa silicija, je bila dolga 10
mikrometrov – eno dvajsetino debeline človeškega
lasu. Izdelali so jo znanstveniki z Univerze Cornell
v New Yorku v ZDA leta 1997 in to v vsega
20 minutah. Vsaka od njenih strun je bila debela
0,05 mikrometra, toliko kot 100 atomov v vrsti.

Kopija kitare
10 mikrometrov

Posebna izdaja stripa
Agent 327 z naslovom
‘Dossier Minimum
Bug’, ki ga je napisal
Martin Lodewijk
(Nizozemska) in je izšel
junija 1999, je merila
samo 2,58 x 3,7 cm.
Skupno so natisnili
2000 izvodov na 16
straneh in v barvah,
ki so jih prodajali
skupaj z brezplačnim
povečevalnim steklom.

Strip
2,58 x 3,7 cm

100 %

Leta 2005 so znanstveniki na Univerzi Rice v ZDA
pod vodstvom Jamesa Toura predstavili ‘avtomobil’,
izdelan iz molekule večinoma ogljikovih atomov, ki so
predstavljali podvozje, osi in štiri kolesa iz molekul
buckminster fulerena. Celotna sestava je v širino
merila 3–4 nanometre – malce več od niti DNK.

Nanoavtomobil
3–4 nanometre

100 %

Najmanjši brezvrvični
vrtalnik meri 17 x 7 x
13,5 mm in ima
sveder, dolg
11,75 mm. Zasnoval ga je
Lance Abernethy (Nova
Zelandija) in ga izdelal
s 3D-tiskalnikom
21. marca 2015.

Delujoč vrtalnik
17 x 7 x 13,5 mm

Leta 2009 je računalniški inženir
Mark Slevinsky (Kanada) izdelal
popolnoma delujoč stroj za
arkadne igre, ki je meril
12,4 x 5,2 x 6 cm. Zanj je napisal
poseben operacijski sistem,
FunkOS, da je programiral
njegove klonirane igre
Tetris, Space Invaders
in Breakout.

Psička Midge, križanec
med čivavo in podganjim
terierjem, je visoka 28 cm
in dolga 58 cm. Delala je
kot uradni službeni pes (ali
‘policijski K9’) pri svojem
lastniku šerifu Danu
McClellandu (ZDA) v okrožju
Geauga v Ohiu v ZDA. Midge
je 7. novembra 2006 opravila
preizkus za policijske pse
za odkrivanje mamil in se
upokojila, skupaj s šerifom
McClellandom,
1. januarja 2017.

100 %

Dolžinska enota
1,6 x 10 -35 m
Najmanjša merljiva
dolžina v vesolju je
Planckova dolžina, ki meri
1,6 x 10-35 m. To je približno
milijoninka milijardinke
milijardinke milijardinke
centimetra (decimalna vejica,
potem pa 34 ničel in 1). To je raven,
na kateri naj bi obstajala kvantna
pena. Po kvantni teoriji je vesoljski
čas sestavljen iz infinitezimalno
majhnih območij, v katerih
z neverjetno hitrostjo nastajajo
in izginjajo nove dimenzije, podobno
kot mehurčki pene. Ti mehurčki
kvantne pene so drobceni celo
v primerjavi z atomskimi jedri.

S pomočjo poljske ionske mikroskopije
so konice sond vrstično tunelskih
mikroskopov tako obdelali, da so se končale
z enim samim atomom. Zadnje tri plasti
predstavljajo najmanjšo umetno izdelano
piramido na svetu, sestavljeno iz sedmih
atomov, treh atomov, in enega atoma.

100%

Stremence, ena
od treh slušnih
koščic v srednjem ušesu,
je dolga od 2,6–3,4 mm
in tehta 2–4,3 mg.

Človeška kost
2,6–3,4 mm

Samci čmrljega kolibrija
(Mellisuga helenae) s Kube
in Otoka mladosti (Isla de la
Juventud) so dolgi 5,7 cm,
od česar polovico zavzameta
kljun in rep. Samci tehtajo 1,6 g,
samice pa so malce večje.

Ptič
5,7 cm

Čandra Bahadur Dangi (Nepal) je bil
visok 54,6 cm, ko so ga izmerili
v Potovalnem kliničnem medicinskem
centru CIWEC v Lainčauru
v Katmanduju v Nepalu
26. februarja 2012.

Moški (vseh časov)
54,6 cm

Izdelan objekt
1 atom

Cheryl Moss (JAR) je ročno
izdelala medvedka, ki je
visok samo 9 mm. ‘Mikro
medvedke’ izdeluje že
več let in jih prodaja
v posebnih trgovinah
z medvedki.

Šivani medvedek
v redni prodaji
9 mm

Tinker Toy, samec himalajsko
perzijske mačke barve blue
point, je povsem odrasel (star
dve leti in pol) meril 7 cm
v višino in 19 cm v dolžino.
Njegova lastnika sta bila
Katrina in Scott Forbes
iz Taylorvilla v Illinoisu
v ZDA.

Pauline Musters, znana kot
princesa Pauline, se je
rodila v Ossendrechtu
na Nizozemskem 26.
februarja 1876 in je ob
rojstvu merila 30 cm.
Umrla je zaradi pljučnice
in meningitisa 1. marca
1895 v New Yorku v ZDA,
stara 19 let. Obdukcija je
pokazala, da je bila visoka
61 cm.

Najmanjši tehnično brezhiben
avtomobil je visok 63,5 cm,
širok 65,4 cm in dolg 126,3 cm.
Izdelal ga je Austin Coulson
(ZDA), izmerili pa so ga v
Carrolltonu v Teksasu v ZDA
7. septembra 2012.

Arkadni stroj
12,4 x 5,2 x 6 cm

Ženska (vseh časov)
61 cm

Mačka
7 cm

Mimas, ena od Saturnovih lun, ima premer
samo 396,6 km in je najmanjše znano nebesno
telo, ki ima zaradi lastne gravitacije okroglo
obliko. Mimas je tudi 20. največja luna
v Osončju.

Najmanjša neodvisna država je Vatikan ali
Sveti sedež (Stato della Città del Vaticano),
enklava v mestu Rim v Italiji. Ima površino
0,44 km2 in je manjša od Pentagona –
ki je največja pisarniška stavba
na svetu.

Država
0,44 km2

Naše Sonce je 11,6-krat večje od
najmanjše znane zvezde (glej spodaj).

Vozen avtomobil
63,5 x 65,4 x 126,3 cm

Ekstrasolarni planet (ali eksoplanet) je tisti,
ki orbitira okoli nekega drugega sonca, ne
našega. Kepler 37b orbitira okoli zvezde
Kepler 37, okoli 210 svetlobnih let od Zemlje v
ozvezdju Lyra. Odkrilo ga je Nasino vesoljsko
plovilo Kepler, kar so sporočili 20. februarja
2013. Kepler 37b ima premer samo okoli 1930
km, kar je manj od planeta Merkurja.

Kroglasti svet
396,6 km

Policijski pes
28 cm

Dvokrilec Bumble Bee II, ki ga je zasnoval
in izdelal Robert H. Starr (ZDA), je bil dolg
2,69 m, razpon kril je imel 1,68 m, prazen
pa je tehtal 179,6 kg. Z njim je lahko letela
ena oseba.

Letalo
2,69 m

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

Najmanjši kip, izdelan po resnični
osebi, je Zaupanje Jontyja Hurwitza
(VB). S 3D-tiskalnikom izdelana
umetnina prikazuje žensko in meri
80 x 100 x 30 mikrometrov. Kip, ki
ga je navdihnila umetnikova prva
ljubezen 27 let po njunem
srečanju, so uradno izmerili
13. februarja 2015 v podjetju
Nano Micro v Karlsruheju v Nemčiji.

Kip človeka
80 x 100 x 30 mikrometrov

< 1 mm

C1ST je delujoč revolver, dolg
5,5 cm, visok 3,5 cm, širok
1 cm in tehta 19,8 g. Izdeluje
jih podjetje SwissMiniGun
(Švica).

Revolver
5,5 cm

< 5,5 cm

< 50 cm

Vesoljsko plovilo Mercury
so uporabili na šestih Nasinih
odpravah s posadko med letoma
1961 in 1963. V stožčasti kapsuli,
ki je bila visoka 3,34 m in je imela
premer 1,89 m, je bilo prostora
samo za enega astronavta.

Vesoljsko plovilo
pod tlakom in s posadko
3,34 x 1,89 m

Nekateri viri trdijo, da je Oceanija ali
Oceanija/Avstralazija, najmanjša celina, toda
opredelitve, katera ozemlja to vključuje, se
močno razlikujejo. Za večino virov, tudi GWR,
je rekorderka Avstralija, ki od zahodne do
vzhodne obale meri okoli 4000 km in ima
površino 7,69 milijona km2. Je tudi šesta
največja država.

Najmanjša znana zvezda je 2MASS
J05233822-1403022. Opazili so jo
40 svetlobnih let od Zemlje in ima premer
okoli 119.660 km, kar je približno 0,086-krat
toliko kot Sonce (zgoraj).

<5m

Celina
4000 km

Zvezda
119.660 km

Ekstrasolarni planet
1930 km

Najmanjšo državo bi lahko dali na najmanjšo celino skoraj 17,5-milijonkrat. Toda najmanjša mačka vseh časov
je samo štirikrat manjša od najmanjšega policijskega psa. In kaj je najmanjša dolžinska enota v vesolju?
GWR predstavlja kratek izlet po relativnih velikostih, od zvezdne do podatomske.

Najmanjši …

< 150.000 km

100 %
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