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NYHED: GPS Lommebog - 2. udgave, 2014
GPS Lommebog, 2. udgave, er udgivet i september 2014 af FVM. 

GPS Lommebog, 2. udgave er på 46 sider og trykt i A6-format. Prisen er kr. 100,- + forsendelse, excl. moms.

Med citater fra bogens forord:

GPS Lommebogen, 2. udgave, giver en kort præsentation af de vigtigste og de
mest almindeligt anvendte tolerancesymboler  i GPS tolerancesætning. GPS
Lommebogen præsenterer også de mest almindelige symboler og regler samt den
mest grundlæggende grammatik, der er knyttet til GPS symbol sproget.

GPS lommebogen er ikke beregnet til at anvende alene. GPS Lommebogen er
beregnet til at blive anvendt sammen med de mere end 150 GPS-relevante
standarder, der er udgivet af ISO.

Bogens indhold er en dansk oversættelse fra den engelsk-sprogede GPS
Pocketbook, 2nd edition, 2014, udgivet af “Institute for Geometrical Product
Specifications” (IfGPS - www.IfGPS.com) skrevet af Per Bennich og Henrik
Nielsen.

FVM’s anbefaling:

Anvender du GPS Lommebog, 2. udgave 2014 sammen med bogen “Geometriske Produkt Specifikationer (GPS) -
Vejledning i anvendelse”, (B5-format, 530 sider, Pris: kr. 695,-), som blev udgivet i samarbejde af DS og FVM i 2002,
så har du styr på en række værdifulde oplysninger om GPS og anvendelsen af GPS og er opdateret med de sidste
GPS-nyheder og ændringer i betydningen af GPS-symboler.

Den korte version - Om indholdet i 2. udgaven:

Indholdet og antallet af sider i GPS Lommebog, 2. udgave er udvidet med ca. 50%
i forhold til 1. udgaven fra 2002. Indholdet er opdateret, så det svarer til status for
ISO GPS-Systemet på udgivelsestidspunktet.

Den lidt længere version - Om indholdet i 2. udgaven:

Indholdet er opdelt i GPS-hovedområderne: GPS Principper, Tolerancesætning
med dimensioner, Geometrisk tolerancesætning (GT), Datums og datum-
systemer, TED’er og TED-mønstre, GT-Tolerancesætningseksempler, Toleran-
cesætning med Maksimum materiale krav, Tolerancesætning af ikke-stive-emner,
Projiceret tolerance zone, Overfladetekstur tolerancesætning, Tolerancesætning
af kanter, Generelle tolerancer, 20 udvalgte modifikatorer. 

Endvidere findes: Præsentation af “IfGPS 8-Punkt  tolerancesætningsprocedu-
ren™” og en kort beskrivelse af nogle af de væsentlige forskelle mellem ISO GPS
Standarderne og ASME Y14.5 standarden.

GPS Principperne, der er fundamentet for betydningen og forståelsen af en GPS tolerancesætning, er nu udgivet i
et antal ISO standarder (Eksempler er: ISO 8015:2011, ISO 17450-1:2011, ISO 17450-2:2012, ISO 14253-1:2013,
osv.). De vigtigste principper refereres kort. Det vigtige budskab til dig er, at GPS Principperne ALTID  gælder for dig
og dine tegninger, og at det derfor kan være farligt ikke at kende og forstå principperne.

GPS-systemets formål er at levere et symbol-sprog og tilhørende grammatik, så tolerancesætningen kan gøres entydig
på det virkelige emne og samtidig - med god korrelation - være i stand til at simulere/emulere emnets funktioner.
Principperne er fundamentet for dette. Der er også principper, der klart placerer ansvaret for tegningens entydighed
og evne til at simulere emnefunktionen hos konstruktøren/tegningsejeren - og konsekvensen - eller hvad der sker, når
entydigheden ikke er til stede på tegningen. Der er også principper, der placerer ansvaret for beviset (ved brug af
måleresultater og deres usikkerhed) for emners overensstemmelse eller ikke-overensstemmelse med et GPS krav
på en tegning - og hvordan et sådant bevis skal føres, hvis det skal gælde.
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Tolerancesætning med dimensioner er ændret radikalt og
fuldstændigt siden 2010 og frem til nu. Der resterer endnu et
par standard ændringer, som dog er taget med i bogen, hvor
sidetallet er fordoblet til 4 sider om dimension
tolerancesætning. Der skelnes nu skarpt mellem 1)
anvendelse af dimension til størrelse elementer (elementer,
som kan indgå i en pasning, fx: diametre, tykkelser, kile-
vinkler, osv) og 2) anvendelse til eller mellem ikke-størrelse
elementer (alle andre elementtyper). 

Budskabet er nu klart: Brugen af dimension (dvs. ±tolerancer)
til eller mellem ikke-størrelse elementer kan IKKE gøres
entydig, og bør derfor ikke anvendes til funktion kritiske
elementer. Det gælder både lineære og vinkel dimension-
tolerancer. Der udgivet en standard (ISO 14405-2:2011)
alene for at påvise og eksemplificere dette og give råd om at
anvende geometrisk tolerancesætning i stedet for.

Anvendelsen af dimension tolerancesætning til størrelse
elementer er totalt ændret!!!! Det skyldes ISO 14405-1:2010
og ISO 286-1:2010. ±-tolerancer for størrelse er nu for første
gang - i historien - definerede på det virkelige emne.
Defineret pr. default som to-punkt diametre  /tykkelser.
Kodede diameter-tolerancer (fx h7)  er nu også pr. default
definerede som to-punkt  diametre/tykkelser. Hvis der skal
vælges en anden definition for en størrelse tolerance end to-
punkt, så skal en modifikator angives efter tolerancen, fx 
eller en af de andre 16 modifikatorer givet i ISO 14405-
1:2010.

Det “indbyggede” Indhylningskrav (eller Taylor-princippet) i kodede tolerancer er væk! ISO/R 1938:1971 er nu ikke
længere en del af ISO-kode-systemet. Det betyder, at kontrolværktøjstolerancerne fra ISO/R 1938:1971 ikke længere
kan bruges. Kontrolværktøjer der opfylder ISO/R 1938:1971 kravene vil kunne godkende emner, der er udenfor de
nu gældende tolerance-grænser i ISO 286-1:2010.

Størrelse elementer med vinkelkrav (fx konusser og kiler) er
nu for første gang - i historien - default definerede på det
virkelige emne. Det sker i ISO 14405-3. De relevante
modifikatorer fra ISO 14405-1:2010 kan også anvendes for
±vinkel tolerancer.

De nu ophævede/ændrede definitioner for dimension
tolerancer er stadig omtalt i bogen af hensyn til tolkning af
ældre tegninger (før 2010).

Geometrisk tolerancesætning (GT) - De to grundlæggende
ISO standarder for GT er nyudgivet i stærkt udvidede udgaver
indenfor de sidste år, hhv.  ISO 1101:2012 og ISO 5459:2011.
Det har medført en række helt nye symboler og en
præcisering af regler og muligheder. Nye meget vigtige
begreber introduceres og illustreres i GPS Lommebogen, 2.
udgave, fx: Tolerance stak, Globalt Datum System og TED-
mønstre. Også her er antallet af sider fordoblet, nu til 8. 

Der anvendes næsten een side på at forklare og motivere, at
eet funktions-korrekt Globalt Datum System (GDS) er
nødvendigt i ethvert emne.

GT-Tolerancesætningseksempler - Antallet af
tolerancesætnings-eksempler med uddybende kommentarer
er udvidet fra 19 til 25. Et vigtigt nyt tema er taget op:
Hvordan man på en nem måde angiver, at et krav gælder for
en (eller flere)sammenhængende række(r) af elementer - og
ikke kun det ene element, som der peges på med
henvisningspilen (element princippet).

per
Oval

per
Oval

per
Line

per
Line



Omtale af GPS Lommebog 2. udgave 2014 Side: 3 af 3

Tolerancesætning med Maksimum materiale krav  - Antallet af tolerancesætnings-eksempler - for anvendelsen
af  - med uddybende kommentarer er udvidet fra 3 til 5. Nu også med  på datum.

Tolerancesætning af ikke-stive-emner - ISO 10579 er genudgivet i 2010. Anvendelsen af  er nu udvidet til at
omfatte dimension tolerancer.

Projiceret tolerance zone - Reglerne for anvendelse af  er 2012 overført fra ISO 10578 (som er trukket tilbage)
til ISO 1101:2012. Der er en del ændringer i anvendelsen på tegningen, TED’er og datum nødvendige for projektions-
dimensionen og  kan nu også anvendes på sekundært og tertiært datum i et datum system.

Overfladetekstur tolerancesætning - Teksten er udvidet vedr. traditionel linje-profil overfladetekstur - R, W og P-
parametrene. Der gives en generel advarsel: “Du skal altid angive cut-off værdien i tolerance-symbolet på tegningen” -
for at undgå specifikation usikkerhed! Den helt nye mulighed (ISO 27178-serien): Flade overfladetekstur (engelsk:
Areal surface texture)  introduceres - S-parametrene.

Tolerancesætning af kanter - tekst og figurer er
uændrede

Generelle tolerancer - tekst og figurer er uændrede -
ISO 2768-1 og -2 er stadig en katastrofe!

20 udvalgte modifikatorer. Der er blevet plads til at
vise 20 af de mest anvendte modifikatorer med symbol,
betegnelse og en kort forklaring. Det er markeret, hvad
modifikatoren kan anvendes til: Dimension tolerance
(størrelse/size), Geometrisk tolerance og/eller datum.

“IfGPS 8-Punkt  tolerancesætningsproceduren™”
ISO GPS standarderne giver kun en værktøjskasse.
ISO giver IKKE anvisninger på, hvordan GPS-
værktøjskassen skal anvendes for at opnå de fordele,
der er mulige med GPS. De vigtigste GPS-fordele er:
Entydige tolerancekrav på det virkelige emne og
simulering af emnets ønskede fysiske egenskaber. 

På to sider - skrevet med meget lille skriftstørrelse - er
givet en ultra-kort version af en optimal 8-trins
procedure til at anvende GPS til tolerancesætning af et
enkelt emne. Proceduren er udviklet af IfGPS og
betegnes kort som: “IfGPS 8-Punkt Proceduren™” eller
“8-PP™”.

Forskelle mellem ISO GPS Standarderne og ASME
Y14.5 standarden - ISO GPS standarderne er
nationale standarder i de fleste stater i verden. Det
gælder bl.a. de 33 stater i Europa (EUs 28 + 5), der er
medlemmer af CEN (European Committee for
Standardization), men også stater som Kina, Japan,
Indien, Australien, osv. Det eneste land, der vides at have sine egne standarder for tolerancesætning af mekaniske
tegninger er USA. USA deltager i ISO GPS-arbejdet, men vælger alligevel at opretholde nationale standarder, der
afviger fra ISO GPS standardernes indhold. Den centrale USA-standard på området er ASME Y14.5, men der findes
en hel række andre standarder, der tilsammen udgør USA-regelsættet for tolerancesætning (og måling!) af mekaniske
emner. 

Problemet er, at ISO og ASME anvender de samme symboler, men at symbolerne i en del tilfælde har en meget
forskellig betydning. De mest væsentlige forskelle i betydning mellem ISO og ASME tolerancesymboler er omtalt. Der
er mange andre forskelle end de, der kan omtales på een side.

FVM
Hovedgaden 55C
2970 Hørsholm

Telefon: 45 76 94 80
e-mail: industriel@maaleteknik.dk
WEB: www.maaleteknik.dk
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