
Αυτόματες πόρτες
Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Ανδρεοπούλου Αναστασία, Σαββίδου Παρασκευή, Σίκου Άννα, Ταλλίδου Αλεξάνδρα, Τσαχειρίδου Δέσποινα

Οι  αυτόματες  πόρτες  χρησιμοποιούνται  πολύ  συχνά  σε  καταστήματα,
σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, υπηρεσίες, σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα
συνήθως μεγάλα κτήρια. Διευκολύνουν τους ανθρώπους καθώς ανοίγουν
και κλείνουν μόνες τους όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τις πλησιάζει.
Οι αυτόματες πόρτες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο
που ανοίγουν, καθώς και με βάση τον τρόπο που ανιχνεύουν τους αν-
θρώπους που πλησιάζουν. 

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αυτόματων θυρών με βάση τον τρόπο ανοίγματος είναι οι συρόμενες και
οι περιστρεφόμενες. Οι περιστρεφόμενες πόρτες γυρίζουν γύρω από έναν κεντρικό άξονα και απο-
τελούνται συνήθως από τέσσερα φύλλα. Οι συρόμενες πόρτες αποτελούνται συνήθως από δύο φύλ-
λα, τα οποία κινούνται αντίθετα το ένα με το άλλο όταν η πόρτα ανοίγει, γλιστρώντας σε ειδικές
επιφάνειες.

Οι  αυτόματες  πόρτες  καταλαβαίνουν  τους  ανθρώπους  που  πλη-
σιάζουν με διάφορους αισθητήρες. Συνήθως χρησιμοποιούν αισθη-
τήρες  απόστασης,  οι  οποίοι  εκπέμπουν μικροκύματα για να ανι-
χνεύσουν κοντινές κινήσεις. Άλλες φορές χρησιμοποιούνται αισθη-
τήρες  βάρους  που  βρίσκονται  κοντά  στην  πόρτα  και  μπορεί  να
μοιάζουν με χαλάκι. 

Η δική μας κατασκευή είναι ένα σύστημα αυτόματων – συρόμενων
θυρών για ένα σούπερ μάρκετ. Η πόρτα μας αποτελείται από δυο
φύλλα, τα οποία γλιστράν σε μια ειδική επιφάνεια με την βοήθεια
γραναζιών, που βρίσκονται στο πάνω μέρος. Η όλη κίνηση γίνεται
από έναν κινητήρα, ο οποίος την μεταδίδει στα δυο γρανάζια με την
βοήθεια τροχαλιών. 

Ο αυτοματισμός λειτουργεί  με  δυο διαφορετικούς  αι-
σθητήρες. Έξω από το σούπερ μάρκετ υπάρχει ένας αι-
σθητήρας απόστασης που ελέγχει  αν  έρχεται  κάποιος
πελάτης. Μόλις αντιληφθεί κάποιον να πλησιάζει αρκε-
τά,  ενεργοποιεί  τον κινητήρα και ανοίγουν οι πόρτες.
Από την μέσα πλευρά του σούπερ μάρκετ υπάρχει ένας
αισθητήρας κλίσης, ο οποίος με την βοήθεια ενός τουρ-
νικέ αλλάζει θέση όταν ο πελάτης περάσει από δίπλα
του. Μόλις ο αισθητήρας αλλάξει κλίση, ενεργοποιείται
ο κινητήρας αντίστροφα και οι πόρτες κλείνουν. 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν ένας πελάτης πάει να βγει από το σούπερ μάρκετ. Ο αισθητήρας κλίσης
αλλάζει θέση και ενεργοποιεί τον κινητήρα για να ανοίξουν οι πόρτες, οι οποίες μένουν ανοιχτές
μέχρι να γίνει αντιληπτός ο πελάτης από τον αισθητήρα απόστασης στην έξοδο.

Περιστρεφόμενη πόρτα με 4
φύλλα

Συρόμενες πόρτες σε σούπερ
μάρκετ



Περιγραφή μηχανισμού
1. Ο κινητήρας περιστρέφει τον πρώτο

άξονα προς τα κάτω.

2. Ο δεύτερος άξονας κινείται και αυ-
τός όλος προς τα κάτω αφού συν-
δέεται με τον πρώτο άξονα με τρο-
χαλία. Άρα το γρανάζι που βρίσκε-
ται  στον άξονα αυτό κινείται προς
τα κάτω.

3. Ο  τρίτος  άξονας  κινείται  προς  τα
πάνω αφού συνδέεται  με  τροχαλία
με σταυρωτά λάστιχα με τον δεύτε-
ρο άξονα, άρα κάνει αντίθετη κίνη-
ση από αυτόν. Άρα το γρανάζι που
βρίσκεται σε αυτόν κινείται προς τα
πάνω.

4. Τα δυο γρανάζια κινούνται αντίθετα
και  μετακινούν τα  δυο φύλλα από
τις πόρτες της εισόδου.
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