
(VTOL) پل ميالئو، بزرگتر از ايفللون كاپتر؛ پهبادى دوزيستهايپرلوپ؛ با قيمت اتوبوس، با سرعت هواپيماعمود پرواز
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عالوه نمود؛ قابليت شنا و حركت در آب.يك نوع قابليت جديد در اين وسايل را مى توان مشاهده و ملموس و حتى محبوب در سطح جهان تبديل شده اما   اگر چه امروز پرواز پهبادها در آسمان به يك امر عادى  كه  است  پهبادى   (Loon Copter) كاپتر  لون  را داراست. اين    توانايى شنا زير آب  در آسمان  پرواز  (Oakland بر  آمريكا  اكلند  دانشگاه  از  اى  پروژه  آن   اين پهباد داراى محفظه اى با خاصيت شناورى است كه روى آب فرود مى آيد.به ديگر پهبادها است و تفاوت آن زمانى آشكار مى شود University) است. از لحاظ پرواز اين پهباد بسيار شبيه پهباد  دارد. و طرز كار  آن را روى آب شناور نگه مى  بعد براى قرارگيرى در آب به اين صورت است كه محفظه كه  و  مى شود  از آب  پر  برود  آب  زير  به  كه  زمانى  آب ٩٠ درجه متمايل شده سپس از روتور ها جهت حركت تا  نيز،  آب  سطح  به  بازگشت  براى  كند.  مى  هوا استفاده  كه  دهد  مى  اجازه  و  كرده  خارج  را  محفظه  ميالدى دوباره وارد آن شده و مستقيما از آب بيرون مى آيد.درون  سال ٢٠١٥  اوايل  در  كاپتر  لون  اوليه  نمونه    

Loon Copter پهباد دوزيست

نمونه ساخته شده  و سومين  قرار گرفت؛  آزمايش  در سال مورد  امارات  پهبادها در كشور  برنده مسابقات  آن  نمونه مختلف مورد استفاده قرار مى گيرند؛ از اين پهباد نيز مى  پهبادها اغلب در راستاى پژوهش و انجام ماموريت هاى ٢٠١٦ شد. از  براى  مختلف كمك گرفت؛  زمينه هاى  در  در توان  نجات  غريق  مامورين  به  كمك  زمينه  در  توان  و مى  دريايى  بردن مين هاى  بين  از  ابتدا آن ها ظبط و آن اين است كه اين پهباد نمى تواند تصاوير را به طور متاسفانه يك چالش مهم در مقابل لون كاپتر قرار دارد و به طور شناور روى آب قرار مى گيرند استفاده كرد. اما نمود و حتى مى توان از اين پهباد به جاى ابزار هايى كه كمك به عكاسى و فيلم بردارى در سطح و زيرآب اشاره استخرها، شناسايى و  تجربه ذخيره كند و سپس از تصاوير و فيلم ها استفاده شود. اما مستقيم و بى سيم ارسال كند؛ بايد  تر ساخت  بزرگ  را كمى  آن  كه  بود  منابع: هاى جالب ترى را پيش رو داشتيم.اگر ممكن 
Looncopter.com
Futurism.com Engadget.com
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تقسيم مى كنترل بردار پيشرانه اى مى باشند.براى تغيير جهت نيروى رانش موتور مجهز به سيستم از سطح زمين را فراهم مى كند، برسد. اين نوع هواپيماها  دسته  دو  به  برخاست  نظر  از  كًال  و   هواپيما با برخاست عمودى يا هواپيما هاى عمود پرواز   هواپيما با برخاست عادى يا قراردادى      شوند (غير از كاربرد هاى نيروى دريايى):هواپيماها  نشست  انجام  به  قادر  برخاست عادى  با  اين در طول باندى حداقل به اندازه ١ اين است كه بسيارى از هواپيماها، براى نشست و برخاست برخاست نياز دارند. در اينجا مسئله اى كه مطرح مى شود مسافربرى، حدود ١.٥ مايل يا ٢ كيلومتر باند پرواز جهت و ...متفاوت است. براى مثال براى بعضى از هواپيماهاى مورد نياز آنها با توجه به وزن، قدرت موتور، آيروديناميك برخاست در طول معينى از باند پروازى هستند كه طول هواپيماهاى  البته  كه  دارند  نياز  محسوس مسئله تا وقتى كه باند ها رو زمين كيلومتر  بسيار  شوند  مى  مى نيست، اما با پيشرفت تكنولوژى و ساخته  كه  هواپيماهايى  پرواز  به  از سطح شناور نياز  باشند  قادر  ناو هايى غول پيكر قادر به پرواز باشند بايست  روى يك  باندى  چنين  در  طول كه  محدوديت  مسئله  شناور،  با يا  ناوى  ها توانند با اعمال نيروى زياد و استفاده حداكثر از پيشرانه اين صحيح است كه هواپيما هاى جنگنده نيرومند مى نخواهد بود، اين مسئله اهميت زيادى پيدا مى كند. البته طول دو كيلومتر مقرون به صرفه وجود دارد و قطعًا ساخت  كننده  پرتاب  مانند  از وسايل كمكى  استفاده  و  در خود  ناو،  از سطح  هواپيما  پرتاب كردن  با  كه  اى  در وسيله  كيلومتر   ٢٠٠ به   ٠ از  را  آن  سرعت  ثانيه  دو  استفاده ساعت مى رساند اين مشكل را حل نمايند، ولى اگر راه مدت  هم  قطعاً  شد،  مى  پيدا  مشكل  اين  براى  و حلى  استفاده مى شد  ناو  عرشه  روى  فضاى  از  ترى  و نصف ديگر براى پرواز افقى، اما اين طرح با محدوديت نصف تعداد موتور ها براى پرواز عمودى به كار مى رفت اولين ايده، استفاده از هواپيماهايى با چند موتور بود كه هم از فرسودگى بيش از حد هواپيماها جلوگيرى نمود. مفيد 

كاهش ديگر باندى براى پرواز هواپيما الزم نبود. اما استفاده از در جهت افقى شروع به حركت مى كرد و به اين وسيله و سپس تراست موتور هاى افقى به كار افتاده و هواپيما موتور هلى كوپتر ابتدا باعث بلند شدن آن از سطح شده هواپيما. در اين هواپيماها، نيروى تراست چند موتور مانند هايى روبرو بود و بيشتر به هلى كوپتر شباهت داشت تا  و  هواپيما  كلى  باعث سنگينى وزن  موتور،  اين چند  اين مسئله،  با طرح  و كارائى آن مى شد.  شيوه، ايده مطح گرديد كه از همان تعداد موتور هاى استاندارد عملكرد  اين  در  شود.  استفاده  عمودى  پرواز  يا مجراهايى به موقعيتى هدايت مى شود كه نيروى نيروى تراست يا كشش هواپيما ابتدا از طريق كانال ها هواپيمابراى  فشار آن بر سطح پروازى عمود باشد. در نتيجه، ابتدا هواپميا و  اعمال  درجه  تغيير  با  سپس  و  شده  بلند  باشند، از سطح  مى  متحرك  كه  اوج گيرى كرده مجراها  به پرواز مستقيم و كروز هواپيما صعود و  شد. كه اين مشكل نيز با به خدمت در نيازمند نيروى نسبتًا بيشترى بود مى پردازد. برخاست به اين شيوه، و نهايتًا  حل  جت  هاى  موتور  هواپيماهاى آمدن  ترين  موفق  از  انگليسى يكى  جنگنده  پرواز،  و عمود  عملكرد  از  كه  باشد  مى  برخوردار هارير  بااليى  پذيرى  عرضه انعطاف  از  پس  البته  باشد.  هواپيماى مى  و  ننشست  كار  بى  نيز  متحده  اياالت  آن، توانمندى هاى بسيار مى باشد. در هواپيماى ٣٥-F، از كرد كه مدل نيروى دريايى، جنگنده اى عمود پرواز با ٣٥-F را در چند مدل براى نيروى هوايى و دريايى توليد هارير،  هاى  موتور  بلكه  نشده  استفاده  متحرك  تفاوت مجراهاى  تنها  و  شده  نصب  عادى  هاى  جنگنده  هنگام آن اين است كه در اين هواپيما، دو فن عمود به سطح همانند  كه  شده  نصب  هواپيما  باالنس  موقعيت  در  عادى به پرواز افقى ادامه مى دهد.و به كارگيرى تراست در جهت معمول، هواپيما به شكل به تدريج با بسته شدن مجراى فن ها در ارتفاع مناسب فن ها منتقل گشته در نتيجه هواپيما از زمين بلند شده و برخاصت نيروى چرخش موتور ها به وسيله شفتى به اين باند 

                اى خدا، من بايد از نظر علم از همه برتر باشم                                             
                                                                                   شهيد دكتر مصطفى چمران    شود و در مقابل خسان سر افكنده نشوم.تو خوب ميدانى كه استعداد آنرا داشته ام. از تو مى خواهم مرا توفيق دهى كه كارهايم ثمر بخش خداى بزرگ آنها كه از تو مى خواهم ، چيزهايى است كه فقط مى خواهم در راه تو به كار اندازم و مغرور و متكبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترين و افتاده ترين مرد روى زمين باشم. اى ديگران فخر مى فروشند، ثابت كنم كه خاك پاى من هم نخواهند شد. بايد همه آن تيره دالن تا مبادا كه دشمنان مرا از اين راه طعنه زنند. بايد به آن سنگدالنى كه علم را بهانه كرده و به 

                       بسمه تعالى
همكاران تحريريه : امور اجرايى : كيانوش رشنوصفحه آرايى : كيانوش رشنو مدير مسئول و سردبير :  كيانوش رشنوصاحب امتياز :  بسيج دانشجويى دانشگاه سمنان

كيانوش رشنو، محمدمهدى رواجى، رضا رودباركى،  صمد ريحانى، ميالد شادمان
باسپاس ويژه از: 

 مقصود درودى، محمدعلى شكرچى،  محمد مهدى رواجى

شناسنامه نشريه



سخن سردبير

مقام معظم رهربی:
ی تواند توقع عزت داشته باشد. کشوری که دستش از علم تهی است، 

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
با استعانت از یکتا ی دو عا و به کمک جهادگران علمی بر آن شدیم تا دوباره روحی تازه به 

سلسله نرشیات علمی - پژوهشی بسیج دانشجویی دهیم.
در ابتدای راه، بزرگان بسیج دانشجویی دانشگاه با فعالیت های علمی - پژوهشی خود حقیقتا به 
خوبی ادامه دهنده راه شهدا از دفاع مقدس و هسته ای بودند. حال ما جوانان انقالبی سوگند یاد 
ام توان و بی محابا در این جاده پر پیچ و خم که روشنگر آن نور والیت  می کنیم تا بتوانیم با 

است قدم نهیم.

ایل به همکاری در ارائه مطالب دارند دعوت به عمل می  امی دانشجویانی که  در این زمینه از 
آوریم.

دست ما با قلم سازگارتر است تا با تفنگ،
اما آنجا که شیطان و اولیای او با تفنگ بر جهان و جهانیان حاکمیت یافته اند، ما را چاره ای دیگر 

نیست مگر آن که تفنگ برداریم و از حق و عدالت و مظلومین دفاع کنیم.

سید شهیدان اهل قلم، شهید سیدمرتٰىض آوینی
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در واقع بمب يا راكت به باند و ايجاد يك حفره ي كوچك آن حفاظت از آنها هم بسيار مشكل است. مثال برخورد يك امروزي، فرودگاه ها مي باشند. باندها بسيار آسيب پذير و يكي از نقاط بسيار حساس و هدفهاي مهم در جنگهاي آن طراحي شده است.هنگام باال رفتن هواپيما و ديگر براي حركت رو به جلوي هستند كه داراي دو موتور مجزا مي باشند كه يكي در VTOL ها يا هواپيماهاي عمود پرواز نوعي از هواپيماها توليد اين هواپيما را به دست آورد.مي نمود تا اينكه كمپاني مك دانل داگالس پروانه ي  استفاده مي سازد و  يك با بمباران يك فرودگاه مي توان پايگاهي را فلج نمود. را تا چند ساعت غير قابل  در  را  هواپيماها  تمركز  باند  از  استفاده  لزوم  مستقيمًا مي نمايد.محل الزامي مي سازد و اين خود آسيب پذيري را بيشتر ضمنا  نياز  مورد  نيروى  پرواز  عمود  هواپيماهاى  در  به سرعت مشخصى كه نيروى مورد نياز براى جدا شدن پس از رها شدن ترمز با ماكزيمم توان حركت كرده تا براى برخاستن از روى باند بدين ترتيب است كه هواپيما توسط موتور فراهم مى شود. شيوه متداول در هواپيماها  

مى هوا با سطوح فوقانى و تحتانى بال ايجاد و موجب باال كنترل بردار پيشرانه اى مى باشند. نيرويى كه براثر برخورد براى تغيير جهت نيروى رانش موتور مجهز به سيستم از سطح زمين را فراهم مى كند، برسد. اين نوع هواپيماها  بَرآ  نيروى  را  شود  آن  پرواز  ادامه  يا  هواپيما  مى گويند. رفتن  تقسيم  دو دسته  به  برخاست  از نظر  كًال  و   هواپيما با برخاست عمودى يا هواپيما هاى عمود پرواز   هواپيما با برخاست عادى يا قراردادى      شوند (غير از كاربرد هاى نيروى دريايى):هواپيماها  نشست  انجام  به  قادر  برخاست عادى  با  مى مسافربرى، حدود ١.٥ مايل يا ٢ كيلومتر باند پرواز جهت و ...متفاوت است. براى مثال براى بعضى از هواپيماهاى مورد نياز آنها با توجه به وزن، قدرت موتور، آيروديناميك برخاست در طول معينى از باند پروازى هستند كه طول هواپيماهاى  مطرح  كه  اى  مسئله  اينجا  در  دارند.  نياز  رو زمين برخاست در طول باندى حداقل به اندازه ١ كيلومتر نياز شود اين است كه بسيارى از هواپيماها، براى نشست و برخاست  باند ها  كه  تا وقتى  اين مسئله  البته  ساخته مى شوند بسيار محسوس نيست، اما با پيشرفت دارند كه 
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VTOL عمود پرواز

باند عمود پرواز وي.تي.او.الV.T.O.L) يا هواپيماي باند كوتاه شمالي«ناتو» تصميم به ساختن و استفاده از هواپيماهاي در حدود سالهاي١٩٦٦ كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك  يك  به  احتياج  فقط  كه  را    S.T.O.Lاز جمله كوتاه داشت گرفتند.(اس.تي.او.ال پيمان  اين  تمام كشورهاي عضو  اين مدت  زيادي در  تالش  انگلستان  و  آمريكا  فرانسه،  غربي،  كرد آلمان  اضافه  بايد  نمودند.  هواپيمايي  چنين  ساختن  به معرفي آن كه هارير (Harrier) نام دارد مي پردازيم.ساخته شده بود موفق تر و عملي تر بوده است در اينجا Siddely) در ميان تمام طرح هايي كه تا آن زمان در دنيا اند. ولي از آنجا كه طرح كمپاني هاكر سيدلي (Hawker بر انگيزي كرده و ساخته هاي موفقيت آميزي نيز داشته از كوشش در اين راه مستثني نبوده و تالشهاي تحسين كه حتي كشورهاي عضو پيمان ورشو يا بلوك شرق نيز براي 

 P ١١٢٧)  ١١٢٧ پي  هارير  هواپيماي  مدل  پرواز اولين  اولين  اوت ١٩٦٦  نام داشت كه در ٣١   (Harrier ماموريت انجام  به منظور  ابتدا  داد. هارير  انجام  را  گرفته خود  نظر  در  اكتشافي  و  زمين)  به  (هوا  ضربتي  هواپيما است اقدام به خريد هواپماهاي هارير از انگليس بدست آورده است. آمريكا كه خود بزرگترين سازنده ي توانايي هاي الزم براي انجام ماموريت هاي مختلف را هارير در چندين مدل تا بحال ساخته شده و به تدريج برساند و سقف پرواز آن به ٦٠،٠٠٠ پا ميرسيد.ميتوانست در مدت ٤ دقيقه خود را به ٥٠٠٠ پايي زمين ساعت سرعت داشت و مداومت پرواز آن ٣٠ دقيقه بود و ١٨٠٠٠ پوند فشار استاتيك بود. اين مدل ٧٢٠ مايل در يك موتور توربو فن پگازوس ٥ (٥ Peagasus)  با حداكثر بمب و راكت حمل نمايد. نمونه ي اوليه هارير مجهز به شده بود و مي توانست در مقرهاي زير بال خود مقداري هاي 
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هايپر لوپ

بليط هايپرلوپ ( Hyperloopبه فارسى : ابر چنبر) يك وسيله  هزينه  با  تواند  مى  كه  است  جديد  نقل  و  بزرگترين قابليت اين را دارد كه مايل ها بدون ايجاد كوچك ترين به مقصد برساند! اين سيستم بسيار مؤثر و ايمن است و اتوبوس شما را با سرعتى معادل سرعت خطوط هوايى حمل  داخل كابين حركت كند، اما شايد  در  زمان لرزشى  ترين  كوتاه  در  مقصد  به  شما  رساندن  آن  حائز مزيت  بسيار  زمان  امروز  جهان  در  كه  زيرا  باشد  ايكس مطرح شد اين ايده اولين بار توسط ايالن ماسك بنيان گذار شركت اهميت است.ممكن  موتورز، پى پل و اسپيس  ماه سال شد. اين طرح در اواخر سال ٢٠١٥ به طور رسمى معرفى آن از سال ٢٠١٤ در گاراژى واقع در لس آنجلس شروع عملى شدن اين پروژه و انجام آزمايش هاى مربوط به كنند.ناسا و بوئينگ را دارند براى توسعه اين طرح تالش مى حاضر ٨٠٠ مهندس كه سابقه كار در سازمان هايى چون و خيلى زود به مرحله اجرا رسيد به گونه اى كه در حال اما طولى نكشيد كه توجه بسيارى را به خود جلب كرد هاى تسال  مى  در  شد.  آن كار  تر روى  بصورت جدى  سال و  اواخر  در  بود  قرار  و  شده  تست  آن  موتور   ٢٠١٦

قرار ٢٠١٧ كل سيستم مورد آزمايش قرار گيرد. طبق وعده   (Hyperloop-One) وان  هايپرلوپ  اولين مسافران با اين سيستم جابجا شوند.است در سال٢٠٢٠ اولين محموله بار و در سال ٢٠٢٥ سازمان 
شده هايپرلوپ از يك سرى لوله هاى خالء و كپسول هايى  تشكيل  كنند  مى  حركت  ها  لوله  اين  داخل  كپسول كه  اين  درون  بار  هاى  محموله  و  مسافران  كار ها قرار مى گيرند.داخل اين لوله ها به علت از بين رفتن است،  است.  لوله، خالء  ديواره  و  ميان كپسول  به مى انجامد سپس موتور الكتريكى كه پشت كپسول قرار است خارج مى شود و اين فرآيند به معلق شدن كپسول كپسول وارد و از خروجى هايى كه در زير آن تعبيه شده كرد اين وسيله به اين شرح است كه فشار هوايى از عقب اصحكاك  را  كپسول  و  ميكند  تامين  را  پيشراننده  قواى  به برساند كه واقعا در نوع خود بى نظير است، اما يكى از سرعت كپسول درون لوله را به ١٢٢٠كيلومتر بر ساعت نيز از همين موتور استفاده مى شود. اين موتور مى تواند حركت واميدارد، براى كاهش شتاب و توقف اين وسيله دارد  را  بسيارى  صداى  كه  است  اين  سيستم  هاى  اطراف منتشر مى كند و به همين دليل نمى توانند از آن ايراد 
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نتيجه اين  در  استفاده كنند  ايالت سيستم محدود به استفاده بين شهرى است.در مسيرهاى درون شهرى  در  هايپرلوپ  اولين سيستم  كه  است  اين  بر  تمايل جمهورى چك و اسلواكى براى استفاده از سيستم مذكور از اجراى آن نيز طى شده از سوى ديگر در اروپا در كشور ميان دو شهر ابوظبى و دبى قطعى شده است و مراحلى حاشيه خليج فارس اجراى اين طرح در كشور امارات و نوادا آمريكا به بهره بردارى برسد، همچنين از كشور هاى قرار  ابراز  برونو  و  براتيسالوا  بين  ارتباط  برقرارى  دقيقه  به  طول  مى انجامد ولى با هايپرلوپ طى  كردندر حال حاضر با قطار معمولى طى كردن اين فاصله٨٠ كرده اند، فاصله بين اين دو شهر ١٣٠ كيلومتر است كه در 

با هايپرلوپ طى كردن به سرعت در حال گسترش در جهان است و اميد ميرود اين مسافت تنها در٩ دقيقه طول ميكشد! اين تكنولوژى  انجامد ولى  به طول مى  مذكور كه در ايران نيز اقداماتى جهت وارد كردن اين سيستم به سرعت در حال گسترش در جهان است و اميد ميرود اين مسافت تنها در٩ دقيقه طول ميكشد! اين تكنولوژى دقيقه  سيستم  كه  چرا  شود  انجام  آن  سازى  داخل  در يا  و  ميكند  حل  را  نقل  و  حمل  مشكالت  از  به بسيارى  است  كارآمد  بسيار  نيز  هزينه  و  زمان  جويى  به طول مى انجامد حدودا در ١٨ دقيقه پيمود.تهران تا سمنان را كه با قطار هاى معمولى ١٦٠ دقيقه عنوان مثال با استفاده از اين وسيله ميتوان فاصله ميان صرفه 
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اخبار علمی و تکنولوژی

ليبرتى  پرنده  خودروى  از  نهايى  Pal-V رونمايى شد.نسخه ى 
مدل هاى ليبرتى از اولين خودروى پرنده تجارى خود در نمايشگاه  اولين  است  قرار  كرد؛  رونمايى   ٢٠١٨ راهى بازار شود.ليبرتى PAL-V با قيمت ٦٠٠ هزار دالر، سال ٢٠١٩ ژنو 

براى  را  بزرگ خود  احداث يك كارخانه  با  توليد مدل هاى برقى آماده مى كند.مرسدس بنز 
توليد مرسدس به دنبال احداث و راه اندازى كارخانه اى جديد براى توليد اس  خط  همچنين  توليدى  سايت  اين  است.  خود  بعدى  هاى  خودروهاى الكتريكى مرسدس بنزEQ را نيز در دل خود جا خواهد داد.كالس 

دوچرخه  و  پياده  عابرين  هايپرلوپ،   سوارها هستند.اولويت 
رونمايى  هايپرلوپ  از  اوليه جديدى  طرح  ماسك  پياده و دوچرخه سواران است.پارك يك خودرو است و هدف اصلى آن جابجايى افراد كرده كه داراى هزاران ايستگاه كوچك به اندازه فضاى ايالن 

خورشيدى  سلول  نوع  يك  چينى  نيز محققان  بارانى  هواى  در  كه  اند  ساخته  الكتريسيته توليد مى كند.هيبريدى 
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همچنين  و  كرده  طى  شمال  به  جنوب  از   ٣٪ مترى در پى ٢٤/٥ متر بوده كه در نهايت به ١١ متر ختم مى ٢٤٦ متر متغير است قرار گرفته است. ضخامت ستونها جاده پل بر روى ٧ ستون بتنى كه ارتفاع آنها از ٧٧ تا زاويه ديد بهتر براى رانندگان داراست.انحنايى به شعاع ٢٠ كيلومتر در سطح را به دليل ايجاد شيبى   ٨٧ دكلى  نگهدارنده  ستون ها  از  كدام  هر  كه است كه ٧٠٠ تن وزن دارد.شود.  كردند  نمى  گمان  ها  فرانسوى  روزگارى  شايد  آستانه     در  اما  بسازند.  ايفل  برج  از  تر  بلند  بنايى  متمادى پل كه ميالئو نام دارد در حال حاضر بلندترين و مرتفع يعنى كمى بيشتر (١٩ متر) از ارتفاع برج ايفل است.اين هاى آن (كه بلند ترين پايه پل نيز مى باشد ) ٣٤٣ متر، واقع در جنوب فرانسه ) افتتاح شد كه ارتفاع يكى از پايه سال ٢٠٠٥ ميالدى پلى بر روى دره و رودخانه تارن ( بتوانند  ( و شايد هم تا سالهاى  با ٢٤٦٠ متر ترين پل جهان است  اين شاهكار مهندسى  تاريخ).  اين  از  پس 

و مهندس مسير اصلى (A٧٥) ساخته شده است.(Millau) مخصوصا در تابستانها از دست ترافيك ترانزيت سر مى گذارد. اين پل براى خالصى شهر زيباى ميالئو با گامهاى بلند دره زيباى تارن در مركز فرانسه را پشت طول كه از برج ايفل هم بلندتر است (٢٤٥ متر ارتفاع)  فاستر  نورمن  انگليسى  معمار  توسط  دنيا اش در فرانسه شهرت داشت. اما در حال حاضر به دليل ميالئو در گذشته به دليل دستكشها و پوستينهاى پشمى سازه ميشل ويرلوژو فرانسوى طراحى شده است . شهر اين پل  در  منطقه  اين  در  جهان  بتنى  پل  بلندترين  از سال وجود  پيش  تا  كه  است  توضيح  به  دارد. الزم  جمهور شهرت  (رئيس  شيراك  ژاك  توسط  پل  اين  كه  شده پل گلدن گيت سانفرانسيسكو بود (پلى كه بر روى خليج وقت فرانسه) افتتاح شد، مقام بلندترين پل جهان از آن ٢٠٠٥  احداث  آمريكا  كاليفرنيايى  در  واقع  است).سانفرانسيسكو 
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فرانسه رودخانه تارن در نزديكى فرانسه است. ميلو يك پل كابلى است كه در دهانه دره بزرگترين مراكز گردشگرى و ورزشى در مركز و جنوب بين اتصال دو رودخانه تارن ودوربى است. ميالئو يكى از   ميالئو منطقه و شهر كوچكى در جنوب فرانسه واقع در  جنوب  در  از ميالئو  يكى  پل  اين  فرانسه است.  هاى  كه ديدنى  شود  مى  از خود جلب مى كند. گردشگران بسيارى را به محسوب  ميالئو  پل  ارتفاع     ٢٧٠ به  تارن  دره  حدود كف  و  رسد  مى  بيش ٥٠/٢ كيلومتر طول دارد متر  آن  ساخت  براى  حمايت كننده) حدود ١٠٠٠ كيلومتر است. به طور متوسط رفته و همچنين طول اجزاء نوارنگهدارنده آن (كابلهاى از ٣٦٠٠٠ تن فوالد بكار و 

پل ميالئو

تابستان) هدف عمده از ساخت اين پل وجود دارد يكى كاهش بار كه در نوع خود رقم قابل توجهى محسوب مى گردد.دو روزانه ٢٨٠٠٠ دستگاه خودرو از روى پل تردد مى كنند  (بخصوص در فصل تعطيالت  يك ترافيك منطقه  گشايش  ديگرى  ميان و  آسان  ارتباطى  آن راه  و جنوب  اروپا  ٣٢ متر از مقاطع فوالدى در   جاده پل به طول ٢٤٦٠ مشخصات فنىو اسپانيا).(بويژه كشورهاى فرانسه شمال  عرض  با  دهنه  متوسط ٨  فاصله  و  بين هر ستون متر  متر  اين ٣٤٢  است.  شده  ٣٦،٠٠٠ تشكيل  از  بيش  پل تن وزن داشته و با عمق ٤/٢ متر به عنوان طوالنى ترين  جاده  جاده  آيد.  مى  حساب  به  جهان  در  پل  كابلى  جاده 


