Tüylü Microraptor
zhaoianus‘un uzunluğu,
24 cm kuyruğu olmak
üzere 39 cm’ydi. 1999’da
Çin’de keşfedilen bir
örneğinin fosili 110–
120 milyon sene öncesine
tarihlenmiştir.

Dinozor
39 cm

Fender Stratocaster bazlı olan ve bir silikon
blokundan oyulmuş olan gitarın uzunluğu, insan şaç
telinin 20’de biri olan 10 mikrometredir. Gitar, Cornell
Üniversitesi, New York, ABD’deki bilim insanları
tarafından yalnızca 20 dakikada yapılmıştı.
Tellerinin her biri 0,05 mikrometre kalınlığında, 100
atomluk bir çizgiye eşdeğerdir.

Replika gitar
10 mikrometre

Hollandalı Martin
Lodewijk’in yazmış
olduğu ve Haziran
1999’da Agent 327‘nin
“Dossier Minimum
Bug” adlı özel sayısı
olarak yayınlanan çizgi
romanın boyutları
2,58 x 3,7 cm’ydi. Tam
renkli 16 sayfalık çizgi
romanın basılan 2000
kopyası birer bedava
büyüteç ile beraber
satılmıştır.

Çizgi roman
2,58 x 3,7 cm

% 100

2005 yılında, James Tour önderliğinde Rice
Üniversitesi, ABD bilim insanları, çoğunluğu karbon
atomlarından oluşan bir molekülden yapılmış, şasisi,
dingilleri ve bucky kürelerinden dört tekerleği olan bir
“araba” sergilediler. 3-4 nanometrelik araba bir DNA
ipliğinden biraz daha genişti.

Nano araba
3–4 nanometre

% 100

En minik kablosuz
matkapın boyutları 17 x
7 x 13,5 mm ve
helezon ucunun
uzunluğu 11,75 mm’dir.
3D baskı ile üretilen alet,
21 Mart 2015’te Yeni
Zelandalı Lance
Abernethy tarafından
tasarlanıp yapılmıştır.

İşlevsel matkap
17 x 7 x 13,5 mm

2009’da, bilgisayar mühendisi
Kanadalı Mark Slevinsky,
ölçüleri 12,4 x 5,2 x 6 cm
olan, tamamen işlevsel bir
atari salonu makinesi yaptı.
Tetris, Space Invaders
Breakout klonlarını
programlamak için
FunkOS adlı kendi
işletim sistemini yazdı.

Şivava/sıçan teriyeri
kırması olan Midge’in
uzunluğu 58 cm ve yerden
yüksekliği 28 cm’dir.
Sahibi Amerikalı Şerif Dan
McClelland ile Chardon,
Ohio, ABD’de Geauga County
emniyetinde resmi Kanun
Uygulayıcı İş Köpeği (ya da
“Polis K9”) olarak çalışmıştır.
Ohio Uyuşturucu Köpeği
sertifikasını 7 Kasım 2006’da
alan Midge, Sheriff McClelland
ile 1 Ocak 2017’de
emekli olmuştur.

%100

Uzunluk birimi
1.6 x 10-35 m
Evrendeki, ölçülebilir
en küçük uzunluk
1.6 x 10-35 m olan
Planck uzunluğudur. Bir
santimetrenin milyarda birinin
milyarda birinin milyarda birinin
milyonda birine eşdeğerdir
(virgülden sonra 34 sıfırı takiben
bir adet bir). Kuantum köpüğünün bu
ölçekte var olduğuna inanılmaktadır.
Kuantum teorisi, uzay-zamanın,
sabun köpüğünü andırır bir şekilde,
inanılmaz bir hızla yeni boyutların
oluşup yok olduğu sonsuz derecede
küçük bölgelerden oluştuğunu
savunmaktadır. Bu kuantum köpüğü
kabarcıkları atom çekirdeğine kıyasla
çok daha küçüktür.

Bir alan iyon mikroskobu kullanılarak,
tarayıcı tünelleme mikroskoplarının
sondalarının uçları tek bir atomda son
bulacak şekilde şekillendirilmiştir. Yedi
atom, üç atom ve bir atomdan oluşan
son üç katman, insan yapımı en küçük
piramittir.

%100

Orta kulaktaki üç işitsel
kemikciklerden biri
olan üzengi kemiğinin
uzunluğu 2,6-3,4 mm,
ağırlığı 2–4,3 mg’dır.

İnsan kemiği
2,6–3,4 mm

Küba’nın ve Isle of Youth’un
yerlisi erkek balarısı sinek
kuşlarının (Mellisuga helenae)
uzunluğu, yarısını kuyruğunun ve
gagasının oluşturduğu 5,7 cm’dir.
Erkeklerin ağırlığı 1,6 g’dır. Dişiler
biraz daha iridir.

Kuş
5,7 cm

26 Şubat 2012’de, Lainchaur,
Kathmandu, Nepal’de CIWEC Clinic
Travel Tıp Merkezi’nde ölçüldüğünde
Nepalli Chandra Bahadur
Dangi’nin boyu 54.6 cm’di.

Erkek (tüm zamanların)
54.6 cm

İnsan yapımı cisim
1 atom

Güney Afrikalı Cheryl Moss, el
ile yüksekliği yalnızca 9 mm
olan bir oyuncak ayı yapmıştır.
Birkaç senedir “Mikro ayı”lar
üreten Moss, oyuncakları,
uzman oyuncak ayı
dükkânlarında
satmaktadır.

Ticari olarak mevcut
dikilmiş oyuncak ayı
9 mm

Taylorville, Illinois, ABD’li
Katrina and Scott Forbes’a ait
erkek bir Blue Point HimalayaAcem kedisi olan Tinker
Toy’un, tam yetişkin
olduğunda (2.5 yaşında),
yerden yüksekliği 7 cm
ve uzunluğu 19 cm’ydi.

Prenses Pauline olarak
bilinen Pauline
Musters, 26 Şubat
1876’da Ossendrecht,
Hollanda’da doğduğunda
boyu 30 cm’ydi. 19
yaşındayken, 1 Mart
1895’de New York
City, ABD’de menenjitli
zatürreden ölümünden
sonra yapılan otopside
boyu 61 cm olarak
ölçülmüştü.

Amerikalı Austin Coulson’ın
yaptığı, trafiğe çıkabilen en
ufak arabanın yüksekliği
63,5 cm, genişliği 65,4 cm
ve uzunluğu 126,3 cm’dir.
Carrollton, Texas, ABD’de,
7 Eylül 2012’de
ölçülmüştür.

Atari salonu makinası
12,4 x 5,2 x 6 cm

Kadın (tüm zamanların)
61 cm

Kedi
7 cm

Satürn’ün uydularından biri olan Mimas’ın
çapı yalnızca 396,6 km’dir. Kendi yerçekimi
nedeniyle şekli küreselleşmiş, bilinen en küçük
cisimdir. Ayrıca Mimas, Güneş sistemindeki
20. en büyük uydudur.

En küçük bağımsız ülke, İtalya’nın Roma
kentinde bir yerleşim bölgesi olan Vatikan
Devleti veya Kutsal Papalık’tır (Stato della
Città del Vaticano). Toplam yüzölçümü
0,44 km2 olan Vatikan, dünyanın en büyük
ofis binası Pentagon’dan daha küçüktür.

Ülke
0,44 km2

Güneş bilinen en küçük yıldızdan 11,6
kat daha büyüktür (bkz. aşağı).

Yola çıkabilen araba
63,5 x 65,4 x 126,3 cm

Bir ekstrasolar gezegen (ya da eksogezegen),
güneşimiz dışındaki bir yıldızın etrafında
yörüngede olan bir gezegendir. Kepler 37
yıldızının yörüngesindeki Kepler 37b,
Dünya’dan yaklaşık 210 ışık yılı uzakta, Çalgı
takım yıldızındadır. NASA’nın Kepler uzay aracı
tarafından keşfi 20 Şubat 2013’te açıklanan
Kepler 37b, sadece yaklaşık 1.930 km’lik çapı ile
Merkür gezegeninden daha küçüktür.

Küresel cisim
396,6 km

Polis Köpeği
28 cm

Amerikalı Robert H Starr’ın tasarladığı ve
yaptığı, tek kişilik, çift kanatlı uçak Bumble
Bee II‘nin uzunluğu 2,69 m, kanat açıklığı
1,68 m ve boşken ağırlığı 179,6 kg idi.

Hava aracı
2,69 m

Bu posteri guinnessworldrecords.com/2018’den indirebilirsiniz.

Gerçek birinin model olarak kullanıldığı
en küçük heykel, İngiliz Jonty
Hurwitz’in 3D baskı ile yarattığı ve
bir kadının betimlendiği 80 x 100 x
30 mikrometrelik Trust‘dır. Sanatçıya
tanıştıklarından 27 sene sonra ilham
veren ilk aşkının heykeli, 13 Şubat
2015’te Almanya’daki
Karlsruhe Nano Mikro
Tesisi’nde doğrulanmıştır.

İnsan heykeli
80 x 100 x 30 mikrometre

< 1 mm

İsviçreli SwissMiniGun’ın
ürettiği C1ST, uzunluğu 5,5
cm, yüksekliği 3,5 cm, genişliği
1 cm ve ağırlığı 19,8 g olan
işlevsel bir tabancadır.

Tabanca
5,5 cm

< 5,5 cm

< 50 cm

1961-1963 yılları arasında
Merkür uzay aracı, NASA’nın altı
insanlı görevinde kullanılmıştır.
Yüksekliği 3,34 m ve çapı
1,89 m olan konik uzay aracı
her seferinde tek bir astronot
taşımaktadır.

Basınçlı, insanlı uzay
aracı 3.34 x 1,89 m

Bazı kaynaklar, Okyanusya ya da Okyanusya/
Avustralasya’nın en küçük kıta olduğunu
savunmakla birlikte hangi bölgeleri içerdiği
büyük çeşitlilik göstermektedir. GWR dahil
birçok kaynak için rekortmen, doğu-batı
uzunluğu 4.000 km ve alanı 7.69 million km2
olan Avustralya’dır. Aynı zamanda en büyük
altıncı ülkedir.

Bilinen en küçük yıldız, Dünya’dan 40 ışık yılı
mesafede gözlemlenmiş 2MASS J052338221403022’dir. Çapı yaklaşık 119.660 km ya
da Güneş’in (üstte) yaklaşık 0,086 katına
sahiptir.

<5m

Kıta
4.000 km

Yıldız
119.660 km

Ekstrasolar gezegen
1.930 km

En küçük ülke, en küçük kıtaya neredeyse 17,5 milyon kez sığar. Ancak tüm zamanların yaşamış olan en küçük kedisi
gerçekten en küçük polis köpeğinden dört kat daha mı ufaktı? Ve evrendeki en küçük uzunluk birimi nedir? GWR
yıldızsaldan sub-atomiğe kadar göreceli büyüklüklerin bir turunu sunar...

En küçük…

< 150.000 km
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EN’LER

