SZUPERLATÍVUSZOK

A villásszarvú antilop (Antilocapra
americana) az USA, Kanada és
Mexikó területén honos patás
állat; több mint hat km-es
szakaszon is képes 56 km/h-s
sebességgel futni.

2009. 08. 16-án Usain Bolt
(JAM) 9,58 mp-es idővel
nyert aranyérmet 100
m-es síkfutásban a berlini
atlétikai világbajnokságon.
Átlagsebessége 37,57 km/h
volt, csúcssebessége közel
44 km/h.

2006. január 15-én a NASA
Stardust űrszondája hétéves
sikeres küldetése végén – a
művelet során pormintákat
gyűjtött a Wild 2 üstökösről –
sikeresen visszatért a Földre.
Az űrszonda 46 660 km/h
sebességgel lépett be
a légkörbe.

Belépés a Föld
légkörébe
46 660 km/h

Közeledő galaxis
1 508 400 km/h
Bár a világegyetem tágul, van néhány
galaxis, mely a miénk felé közeledik.
Az M86 lentikuláris (lencse alakú) galaxis
mintegy 52 millió fényévnyire található
a Virgo-halmazban, s másodpercenként
418,5–419,5 km-es sebességgel közeledik
a mi galaxisunk, a Tejútrendszer felé.

A Merkúr 57,9 millió km
átlagos távolságra kering
a Nap körül, keringési ideje
pedig 87,9686 nap.
Átlagos keringési sebes
sége 172 248 km/h, ami
1,6-szorosa a Földének.

Az először 1968.
december 31-én felszállt
szovjet Tupoljev Tu–144 a
beszámolók szerint
elérte a Mach 2,4
(2587 km/h) sebességet,
jóllehet normál
utazósebessége
Mach 2,2 volt. A gépet két
balesetet követően 1978ban kivonták
a forgalomból.

2005. február 8-án a massachusettsi
(USA) Harvard-Smithsonian Asztrofizikai
Kutatóközpont munkatársai egy új
csillag, az SDSS J090745.0+024507
felfedezéséről adtak hírt, mely 2,4 millió
km/h sebességgel halad.

Csillag
2 400 000 km/h

Az ember által irányított, saját erejéből
felszállni és landolni képes repülőgépek
sebességi rekordja 3529,56 km/h, amit
Eldon Joersz százados és ifj. George
Morgan őrnagy (mindkettő USA) állított fel
Lockheed SR-71A „Blackbird” gépükkel
a kaliforniai Beale légitámaszpont
közelében 1976. július 28-án.

A képek nem méretarányosak.

A lehetséges legnagyobb sebesség a
fény terjedési sebessége, amit kizárólag a
fény, illetve az elektromágneses sugárzás
más formái, így például a rádióhullámok
képesek elérni. A fény sebessége légüres
térben a legnagyobb, 299 792 458 m/s.

A lehetséges legnagyobb sebesség
1 079 252 848,8 km/h

1967. 10. 3-án az amerikai
légierő berepülő pilótája,
„Pete” Knight Mach 6,7
(7274 km/h) sebességet
ért el Kalifornia felett,
a körülményeket
beszámítva. Knight az
X-15A-2 kísérleti géppel
repült, melyet már
a levegőben indítottak el
egy B–52-es bombázóról.

Repülőgép
(rakétahajtóművel)
7274 km/h

Az L0 (A07) sorozatú mágneses lebegtetésű vasutat (maglev)
a Central Japan Railway Company üzemelteti.
2015. április 21-én az L0 603 km/h-s csúcssebességet ért el
a Yamanashi Maglev Line tesztpályán.

A vízi sebességi világrekord 275,97 csomó (511,09 km/h),
amit Ken Warby (AUS) állított fel Spirit of Australia
nevű sugárhajtású hidroplánjával az új-dél-walesi
Blowering Dam-tavon 1978. október 8-án.

Ember irányította repülőgép
3529,56 km/h

Maglev
603 km/h

Bolygó
172 248 km/h

2012. 10. 14-én Felix
Baumgartner (AUT) a Red Bull
Stratos küldetés keretében
a világűr határáról ugrott le
ejtőernyővel Új-Mexikó (USA)
felett, és 1357,6 km/h
sebességre gyorsult.

Ember (szabadesésben)
1357,6 km/h

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

1969. május 26-án az
Apollo–10 űrhajó
parancsnoki modulja 39
897 km/h sebességet ért el
a Földre való visszatérése
során. A moduban
háromfős legénység
utazott: Thomas Stafford,
Eugene Cernan
és John Young
(mind USA).

Ember (abszolút)
39 897 km/h

> 20 000 km/h

Andy Green (UK) 1227,985 km/h-s
végsebességet ért el Thrust SSC
járművével a nevadai Black Rock
Desertben 1997. 10. 15-én. A két
Rolls-Royce sugárhajtóműves Thrust
SSC volt az első autó, amelyik
átlépte a hangsebességet.

Autó (szárazföldi sebesség
rekord) 1227,985 km/h

1000–20 000 km/h

2012. május 9-én,
a busani (Dél-Korea)
ATP Challenger torna
második fordulójában
Samuel Groth (AUS) egy
263 km/h-s sebességű
ászt szervált az Uladzimir
Ignacik (BLR) elleni
mérkőzésén. Bár ezen kívül
volt még egy 255,7 km/h- és
egy 253,5 km/h-s adogatása is
– ugyancsak jobbak voltak
a horvát Ivo Karlovic korábbi
világrekordjánál (251 km/h) –,
az ausztrál végül 6–4, 6–3
arányban elveszítette
a meccset.

1941-ben a Fiat CR.42DB 520 km/h
sebességet ért el. Az olasz kétfedelű
gépet egy 753 kW-os (1010 lóerő)
Daimler-Benz DB 601A hajtóművel
szerelték fel. Sebessége ellenére
egyetlen prototípus készült csak a
gépből, mert a kétfedelű repülőket
idővel kiszorították az egyfedelűek.

Kétfedelű repülőgép
520 km/h

Az Abu-Dzabiban (UAE)
a Ferrari World vidámparkban
található a 2010. 11. 4-én
átadott Formula Rossa
hullámvasút, amely
240 km/h sebességre
képes, felfelé haladva
is 4,9 mp alatt tesz
meg 52 m-t.

Teniszszerva
263 km/h

A UK Monowheel Team által épített
War Horse, Kevin Scott-tal (mind
UK) a nyergében 98,464 km/h
sebességre gyorsult fel az
elvingtoni repülőtéren (North
Yorkshire, UK) 2015. 09. 20-án. A
szénszálas vázú járművet négy
mérnök készítette két év alatt.

A Repaircraft PLC (UK) által kifejlesztett
S 2000 Scorpion Peacekeeper tank 82,23 km/h
sebességet ért el a chertsey-i (Surrey, UK)
QinetiQ tesztpályán 2002. 03. 26-án. A nagy
sebességű dízelmotorral hajtott jármű teljes
páncélzattal, cserélhető gumi lánctalpakkal
állította fel a rekordot.

Hullámvasút
240 km/h

Motoros egykerekű
98,464 km/h

Harckocsi
82,23 km/h

Hajó
511,09 km/h

Utasszállító repülőgép
2587 km/h

1934. április 12-én a New Hampshire-i
(USA) Washington-legyen
(tszf. magasság: 1916 m) 371 km/h-s
felszíni szélsebességet
mértek.

Terry Wilmeth (USA) 315,74 km/h-s
átlagsebességet ért el quadjával két
mért szakaszon az oregoni (USA) Madras
repülőterén 2008. 06. 15-én. ALSR
Rocket Raptor version 6.0 nevű járműve
egy módosított Yamaha Raptor 700
volt, hibrid rakétahajtóművel.

Quad
315,74 km/h

A vándorsólyom (Falco peregrinus)
a becslések szerint 300 km/h-s
sebességet képes elérni zuhanó
repülése során, amit az állatvilág
egyetlen más képviselője sem tud
megközelíteni.

Madár (zuhanórepülésben)
300 km/h

Felszíni szélsebesség (magaslati)
371 km/h

2015. 09. 19-én, a nevadai Battle Mountain
(USA) közelében megrendezett World
Human Powered Speed Challenge-en
Todd Reichert (CAN), a Team AeroVelo
versenyzője 139,45 km/h-s sebességet ért
el Eta elnevezésű kerékpárján. A vakmerő
kanadai a verseny három napja alatt
háromszor javította meg a világrekordot.

Egy az antarktiszi
térségben dolgozó
kutatók
által közzétett jelentés
szerint egy műholdas
nyomkövetővel ellátott
szürkefejű albatrosz
(Thalassarche chrysos
toma) átlagos repülési
sebessége 127 km/h
volt, és több mint 8 órán
keresztül tartotta, míg
el nem
érte a Bird-szigeti (DéliGeorgia) fészkét egy
sarkvidéki vihar közepette.

Egy 1965-ben végzett kutatás
során egy felnőtt nőstény gepárd
(Acinonyx jubatus) 29 m/s
(104,4 km/h) sebességet ért el
egy 220 yardos (201,1 m) mért
szakaszon.

300–1000 km/h

Ember által hajtott jármű
139,45 km/h

Madár (vízszintesen
repülve) 127 km/h

1994. 03. 5-én egy Star Title
nevű angol agár 67,2 km/h-s
sebességet ért el egy egyenes
mért szakaszon Wyongban (ÚjDél-Wales, Ausztrália). A teljes,
400 yardos (365,7 m) pályát
19,57 mp alatt futotta körbe.

Angol agár
67,2 km/h

Szárazföldi emlős 104,4 km/h
(rövid táv)

100–300 km/h

Szárazföldi állat (hosszú távon)
56 km/h

Ember (futás)
37,57 km/h

0–100 km/h

A sebesség – legyen a természetben előforduló, vagy éppen ember által előidézett – a mai
napig élénk érdeklődést vált ki mindannyiunkból. A tankok és hullámvasutak, a repülőgépek
és űrhajók által felállított sebességrekordok az emberi fejlődés történetének jelképei is annak,
hogyan toltuk egyre kijjebb és kijjebb a technika határait, hogy a természettel dacolva
egyre gyorsabban juthassunk el egyik helyről a másikra.

A leggyorsabb...

