
FVM TEMADAG
Onsdag den 25. januar 2012

GPS Update!

Geometriske Produkt Specifikationer

GPS - Kommunikations-sproget mellem kunde og leverandør

GPS - Kommunikations-sproget mellem konstruktøren og produktion eller måling

Dette er en særlig FVM temadag, der retter sig mod ALLE personer, der i en virksomhed er teknisk involveret
med maskin-tegninger - i hele processen fra idé til virkeligt emne:

- både i den ordregivende virksomhed og i den virksomhed, som skal levere efter en tegning

- både konstruktøren der udarbejder den tolerancesatte tegning og de folk, der står for fremstillingen eller
opmålingen af de emner, der skal opfylde tegningens krav.

Temadagen giver dig en enestående mulighed for at blive videnopdateret om indholdet i de sidste nye GPS-
standarder (ca. 600 A4-sider udgivet i 2011) og få skabt dig et overblik over GPS, som det er i dag - og hvad GPS
evt. kan gøre for dig og din virksomhed. Et er sikkert - du kan ikke undgå GPS!

Målefolk !!!!!!!!!!!!!!!! 

Ta’ og invitér dine kolleger med til denne temadag!:  Konstruktører og produktionsfolk i dit eget firma
eller nøglepersoner hos jeres leverandører. De trænger sikkert også til mere viden om GPS. Send denne
invitation videre -  som fil - til dem, der trænger!!!!! (filen kan også downloades fra FVM’s hjemmeside)

  GPS-reglerne gælder for DIN tegning - også selvom DU ikke kender GPS-reglerne

GPS er jeres fælles “symbol”-sprog  -  Hvis een af jer ikke kan “tale”/ ”skrive” eller “læse” og forstå GPS,
så går det galt! Så koster det penge.

Formålet med denne specielle temadag er give en bred information om GPS og status for udviklingen af GPS
(Geometriske Produkt Specifikationer).

   Kom og få et overblik over GPS

Onsdag den 25. Januar 2012
Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2
5800 Nyborg

Send venligst din tilmelding pr. brev, på e-mail industriel@maaleteknik.dk eller på fax 4557 0435
senest fredag den 20. januar 2012 til:
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Generelle informationer om GPS

Som du måske ved, startede udviklingen af GPS i begyndelsen af 1990'erne i internationalt regi i ISO. GPS er
en videre-udvikling af den gode gamle tolerancesætningstradition, som vi har kendt i næsten et århundrede. Alle
ISO GPS-standarderne er i dag  også Europæiske standarder (EN), og derfor også nationale standarder i alle
Europæiske lande. ISO GPS-Standarderne er i dag også implementeret i alle større industrilande udenfor Europa
(fx. Kina, Indien, Japan, Australien, Brasilien, mv). Den eneste undtagelse er USA, der holder fast i egne
nationale standarder for tolerancesætning! Der er store ligheder mellem USA/ANSI og ISO GPS, men der er også
eksempler på store forskelle. Så det betyder noget om en tegning er tolerancesat vha. ANSI eller ISO GPS.

GPS er et internationalt kendt og anvendt symbol-sprog

GPS er efter mere end 15 års udvikling meget omfattende, og kan nu gøre det, der var formålet med udviklingen: 

- Lave en tolerancesætning på tegningen, der er entydig (kun een løsning) på det virkelige emne

- Simulere emnets fysiske funktioner vha. krav til emnets geometri

Antallet af sider i GPS relevante ISO-standarder, der er i kraft i dag, er ca. 3000 A4-sider fordelt i mere end 175
standarder. Alene i 2011 udgav ISO ca. 600 A4-sider nye GPS-standarder. Hertil skal lægges mere end 1000
A4-sider i mere end 75 “udgåede” standarder, der er erstattet af nye standarder, med ændrede regler. Disse
“udgåede” standarder gælder stadig for de “gamle” tegninger, der blev lavet, medens standarden endnu var aktiv.
Så de gamle standarder skal du også have styr på!

Da GPS-udviklingen startede var der kun ca. 600 A4-sider tolerance- og måle-relevante ISO-standarder. Heraf
er de ca. 300 A4-sider stadig aktive som GPS-relevante standarder.

Du skal have fuldt styr på indholdet af 4000 A4-sider i over 250 standarder for at kunne anvende
GPS optimalt

GPS-systemet (sproget) omfatter: 

- Specifikationen (tolerancesætningen af tegningen - med regler for hvad toleranceangivelsen betyder på
emnet), og

- Verifikationen (måleresultatet - med regler for hvordan målingen af emnet SKAL udføres ift. den på tegningen
angivne specifikation), samt 

- Kravene der stilles til måleudstyrets metrologiske egenskaber. 

GPS-sproget er fælles for alle de personer og faggrupper, der enten udfører tegningens tolerance-
sætning eller anvender tegningens krav fx ved produktion eller måling

GPS systemet indeholder også regler for, hvordan usikkerheder både i specifikationen (tegningen) og
verifikationen (måleresultatet) skal håndteres, når et måleresultat sammenlignes med en tolerancegrænse på
en tegning.

I GPS håndteres usikkerhed efter de samme regler, som gælder,
når politiet vurderer din bils hastighed efter måling af samme

I GPS-systemet er der rigtig meget nyt og ændret for:

- Konstruktører, der har opgaven at tolerancesætte tegningerne

- Produktionsfolk, der har opgaven at læse tegningen og fremstille emner med de tolerancesatte egenskaber

- Målefolk, der har opgaven at måle og dokumentere emne-egenskabernes talværdier
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Der er sket meget store og væsentlige ændringer og tilføjelser af både symboler og regler ifm. udviklingen af
GPS. Der er stort set intet, der er som før. 

Da der i dag kun findes eet system, GPS-systemet, så er det sådan, at GPS og alle reglerne også gælder for dine
tegninger eller den tegning du får sendt fra en kunde - hvis blot eet af GPS-symbolerne er anvendt på tegningen.
Det er eet af de 13 fundamentale principper (Invokationsprincippet) beskrevet i GPS-systemet.

GPS-Uddannelsesniveauet  på mange danske tekniske uddannelser lader en del tilbage at ønske. Enkelte - men
ikke alle - tekniske skoler gør meget ved sagen.

Ny-uddannede maskin-ingeniører - og mange andre maskin-ingeniører og
andre teknikere - er funktionelle GPS-analfabeter

De gamle tolerancesætnings-standarder var skrevet som “lærebøger”. Her kunne den uklare og tvetydige tekst
“forstås”/misforstås af “normale” tekniske personer. 

Nu er GPS-standarder skrevet som regel-dokumenter (ligesom lov- og bekendgørelses-tekster). Fordelen ved
det er, at teksten nu er entydig og klar for den “indviede”. Ulempen ved det er, at den ikke kan forstås af
“normale” tekniske personer. Teksten/indholdet af standarderne skal nu udlægges og “tygges” af eksperter, før
det kan anvendes af “normale” personer. Det er en fuld analogi til juristens rolle, når lovteksten skal udlægges
og forklares for menigmand.

GPS udviklingen er nu nået så langt, at hele grundlaget og de mest påtrængende muligheder er udgivet som
standarder. I fremtiden vil der ikke blive ændret så meget i det grundlæggende GPS-indhold. Der vil i stedet blive
tilføjet flere muligheder for mere detaljerede simuleringer af emnefunktioner.

GPS -  som det er i dag - giver mulighed for at lave tegninger med en bedre tolerancesætning, der sikrer både
meget bedre og meget billigere emner.

Herunder finder du den detaljerede beskrivelse af indholdet af foredragene i denne
særlige FVM temadag 

(se også den grafiske oversigt over elementerne i GPS-Systemet sidst i indbydelsen)

1  -  Hvad er GPS - Indføring - Historien - hvad er din problemstilling
Det er nødvendigt at kridte banen op for, at det bliver muligt at gå i detaljer i det følgende. GPS blev en teknisk
nødvendighed på grund af flere uafhængige udviklinger. Det er fx det, at vi outsourcer fremstilling, og det faktum
at vi hele tiden gør tolerancer mindre og mindre, samtidig med at vi anvender materialer og fremstillingsproces-
ser, der medfører ekstremt store form- og vinkelfejl. Vi er blevet tvunget til at skifte fokus. I stedet for at
tolerancesætningen kun er entydig for et teoretisk emne (tegningsbilledet), er vi nu i GPS skiftet til at
tolerancesætningen SKAL være entydig på det virkelige emne.

Det medfører store ændringer i den filosofi, der ligger bagved den måde tegningen tolerancesættes på. Der skal
tænkes i emne-funktioner. Det medfører også, at vi må opgive at anvende gammeldags dimensioner og
dimension-tolerancer (±tolerancer). I stedet kan nu KUN anvendes Geometriske Tolerancer.

2  -  GPS - Situationen lige nu - Tolerancesætning og Verifikation
En hurtig overordnet gennemgang af ISO GPS-systemet som det ser ud lige nu. Fremhæve de nye filosofier, der
er grundlaget for GPS.

Den mest betydende nyhed -  nye filosofi - er nok, at alle definitioner af GPS, dvs. hvad en toleranceangivelse
på tegningen betyder på det virkelige emne, er bygget op som en virtuel måleprocedure, der er helt uafhængig
af konkrete måleudstyr på markedet. Det betyder, at den “rigtige” måleprocedure -  som målemanden skal
anvende - kan læses på tegningen. Der er ikke længere frit valg på hylde et.

Jo - og så alligevel - målemandens rolle er ændret helt!!!! Læs tegningen. Se den “rigtige” måleprocedure i
specifikationen. Orienter dig på emnet, vurder formfejl mv. Find en hurtigere og billigere måleprocedure end den
“rigtige” og et måleudstyr, der giver et tilstrækkeligt godt måleresultat (tilstrækkelig lille måleusikkerhed). Før
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bevis for måleusikkerhedens størrelse og dermed kvalificere måleprocedure og måleudstyr til den aktuelle
opgave. 

Dette med måleusikkerheden er nødvendigt, da en specifikation (tolerance) på en tegning skal opfyldes minus
2× måleusikkerheden. Den regel gælder altid, med mindre den er ophævet i en kontrakt. Det kan hurtigt give
problemer.

3  -  GPS Fundamentals - Antagelser, Principper og Regler - alt er nyt!
Som noget helt nyt er der lavet en grundlov, der gælder for GPS. GPS-Grundloven indeholder 3 Fundamentale
antagelser, 13 Fundamentale principper og 3 Fundamentale regler. De fundamentale principper og regler gælder
ALTID som baggrund/fundament for at læse/forstå en given specifikation på en tegning. Grundloven er givet i
een enkelt standard, men den trækker et antal andre standarder med ind i dette overordnede regel-univers, der
så udvides med det, der kaldes Globale GPS-standarder. Alle disse standarder er også helt nye i deres indhold.

Hvis man ikke kender til disse Fundamentale og Globale GPS-standarder:

- har man ingen mulighed for at lave en fornuftig og entydig tolerancesætning, der simulerer emnets funktioner

- har man ingen mulighed for at læse en tegning korrekt og vælge en fornuftig fremstillingsmetode eller
måleprocedure

4  -  Dimension og Størrelse (diameter og tykkelse) - gamle regler - nye og ændrede GPS regler 
Det er nu helt klart, at dimension og ±tolerancer ikke kan anvendes, hvis tegningen skal være entydig. Der er
afsat en hel ny standard for at fastslå dette og guide brugeren over i Geometriske tolerancer.

Der er een undtagelse. Det er størrelse elementers dimension-egenskaber (dvs. diameter og tykkelse). Her er
der sket en stor udbygning af mulighederne. Man kan nu på tegningen udtrykke mange forskellige slags diametre
i emner der ikke er perfekt cylindriske. Det kræver brug af een eller flere modifikatorer, fx ,  ,  ,  , 

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , mv.SM

Samtidig har man fastlagt at diameter-kravet uden anvendelse af modifikator er en to-punkt-diameter. Samtidig
har man ændret betydningen af kodede tolerance (fx h6) angivelser fra  til det samme som ±angivelse - nemlig
to-punkt diameter. Det betyder at funktionen “pasning” med anvendelse af koder nu skal skrives fx:
h6 . Samtidig har man ændret tolerancegrænse-værdierne for kodede tolerancer.

Det betyder, at tolerancegrænserne for alle jeres tolerance-værktøjer (toleranceringe, tolerancedorne og
tolerance gafler skal ændres til de nye grænser). Det bliver lidt af en opgave for målefolkene!

GPS som kommunikationssprog mellem kunde og leverandør - Erfaringer fra otte års anvendelse
En del virksomheder i Danmark har taget beslutningen om systematisk at uddanne sit personale i anvendelsen
af GPS og systematisk at implementere brugen af GPS på tegninger, i produktionen og måleteknikken.

De virksomheder, der har den længste GPS tid har nu op mod 10 års erfaring. En af de virksomheder, der har
implementeret GPS systematisk er Grundfos, der i dag har ca. 8 års brugserfaring.

Ankermanden fra Grundfos’s GPS-Gruppe, der har til opgave at styre anvendelsen af GPS i Grundfos koncernen,
vil fortælle om den erfaring man har gjort.

5  -  Geometriske tolerancer - gamle regler -  nye og ændrede GPS regler
Geometriske tolerancer er i GPS blevet hovedsagen. Geometriske tolerancer er det eneste middel til at udtrykke
entydige krav til det virkelige emne, der virker. Dvs. tolerancesætningen på fremtidens tegninger skal baseres
alene på Geometriske Tolerancer.

Dette delområde i GPS er derfor blevet kraftigt udvidet med mange nye standarder, symboler og regler. Sidst
er standarden for datums og datum systemer blevet opdateret for første gang i 30 år! Her er der mange nye
muligheder, regler og symboler. I løbet af meget kort tid vil en ny stærkt udvidet udgave af den generelle standard
for Geometriske tolerancer blive udgivet af ISO. Den står allerede som “under publication” på ISO’s hjemmeside.
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6  -  Alle andre GPS - gamle regler - nye og ændrede GPS regler
Alle de andre delområder af GPS-systemet (se den grafiske beskrivelse af GPS) ændres og suppleres også.
Stort set alt er nyt. Områderne er fx.: Maksimum og minimum materialekrav ( ,  og ), Ikke stive emners
krav, krav til støbte emner, konus-krav, ny filter-serie (mere end 10 standarder er ude - flere på vej). Der er også
nye regler for selve tegningsbilledet (snit, views, streger, osv.).

I løbet af de næste år vil alle ruheds-standarder blive udskiftet med en ny serie af standarder. Enkelte i serien
er allerede udsendt, men kan i princippet ikke anvendes før en del flere er færdige.

7  -  Usikkerhed - hvem har ansvaret?  -  Kunden eller leverandøren?
Usikkerhed er en del af virkeligheden. I GPS taler vi om - og anvender - mange slags usikkerhed. Tegningen har
både specifikation usikkerhed og korrelation usikkerhed. Bedst kendt er måleusikkerheden, som i GPS har en
hel serie af standarder, der handler om både estimering af og regler for håndtering af måleusikkerheden. Både
specifikation og måleusikkerheden har særlig interesse og betydning i handelsforholdene mellem to
virksomheder. Reglerne her er farlige for både kunde og leverandør. De gælder som udgangspunkt ALTID, hvis
man ikke har ophævet dem i kontrakten mellem to virksomheder - og kan medføre store tekniske problemer og
omkostninger, hvis man ikke er klar over, hvordan disse regler fungerer

GPS har et fundamentalt princip “Ansvarsprincippet”, der fastlægger, hvem der har ansvaret for de forskellige
slags usikkerheder.

8  -  Måling - målemetoder - måleudstyr - Helt ny GPS filosofi
GPS har som tidligere omtalt indført helt nye principper for måleprocedurer. De “rigtige” måleprocedurer kan
læses på tegningen. Måleproceduren - den “rigtige” er definitionen på de viste GPS-krav på tegningen. Det
ændrer totalt opgaven for målefolkene. Deres opgave er at vælge en anden måleprocedure, der er “god nok” til
at løse opgaven.

Der er også helt nye toner når det gælder måleudstyret. Det generelle begreb “Kalibrering” er taget af bordet, da
det ikke giver mening og ofte fører til vildledning. I stedet gøres der i en række nye udstyrs-standarder meget ud
af at definere hvert udstyrs metrologiske egenskaber. Det er kalibrering af de metrologiske egenskaber, der giver
mening. Det er de metrologiske egenskaber, der indgår i måleusikkerhedsbudgetter som måleudstyrets bidrag.

De nye standarder for GPS-måleudstyr indeholder ikke længere talmæssige krav. Dem må du selv vælge så de
opfylder dine krav. De nye måleudstyrs-standarder er skrevet som bruger-standarder og ikke som tidligere, hvor
de var skrevet som fremstillings-standarder for producenten. Disse ændringer er allerede synlige i kataloger fra
de større leverandører.

9  -  Opbygning af tolerancesætningen på tegninger - Læsning af tegninger - GPS fra standarderne er  
      ikke nok!
Indholdet af ISO GPS standarderne er ikke tilstrækkeligt til at sikre gode/bedre tegninger. GPS standarderne er
groft sagt kun et symbol-alfabet, en ordbog og en grammatik for GPS-sproget.

Der mangler en metode til at anvende GPS optimalt, så det bliver nemt og systematisk at simulere de ønskede
emne-funktioner, og så det også er nemt og hurtigt at læse tegningens konstruktionshensigt og omsætte den
i optimale fremstillingsmetoder og måleprocedurer.

En sådan metode i anvendelsen af GPS er udviklet ved samarbejde med nogle af de virksomheder, der har
implementeret GPS systematisk. Grundfos anvender bla. denne metode og fortæller at metoden i anvendelse
er ansvarlig for mere end 80% af forbedringen af tegningen og GPS-sproget kun tegner sig for under 20%.

10  -  Hvad er DU nødt til at sørge for - for ikke at komme til skade?
Du må selv tage ansvar og sørge for, at din virksomhed får styr på, hvordan GPS anvendes i din virksomhed.
ISO kan ikke lave alle regler. Nogle regler i ISO GPS-standarderne duer ikke til dine emnefunktioner. Der er
graverende fejl i nogle ISO GPS standarder, der gør at du må finde andre løsninger. Kor sagt, der er mange gode
grunde til, at hver virksomhed laver sig en intern GPS-standard, der supplerer og ændrer nogle af de regler, der
er givet i ISO standarderne.

Side:  5 af 8



FVM Temadag
GPS Update

Det er forudset i ISO GPS-systemet, at du skal gøre sådan. Der findes endda et symbol, der kan anvendes på
tegningen, der viser, at der er ændrede regler og at du har din egen GPS-standard.

En anden opgave, som ISO GPS-standarderne ikke har taget fat på, er, hvordan den enkelte tegning eller det
enkelte projekt i virksomheden hænger sammen med en defineret/identificeret mængde af ISO GPS standarder.
Et eksempel: hvornår går vi i vores virksomhed og for hvilke tegninger/projekter fra den “gamle” betydning af h6
til den nye betydning af h6. Det har indflydelse på emne-funktionerne, og hvad vi skal acceptere fra vores
leverandører.

FVM Bøger, som du kan købe i forbindelse med temadagen:

GPS-Bogen, “Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - Vejledning i anvendelse”, à kr. 695,- plus moms 
Specialtilbud ved bestilling i forbindelse med deltagelse i temadagen 495,- + moms

GPS- Lommebog - kr. 80,- + moms (du sparer forsendelsen hvis du bestiller i forbindelse m. temadagen)

Kapabilitetsbogen, à kr. 695,- plus moms og forsendelse. 
Specialtilbud ved bestilling i forbindelse med deltagelse i temadagen 495,- + moms

Kapabilitet - Lommebog -  kr. 80,- + moms
Specialtilbud ved bestilling i forbindelse med deltagelse i temadagen 50,- + moms
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Grafisk overblik (oversigtskort) over elementerne i og sammenhængene i GPS-Systemet. 

Der vises også FVM Temadagens foredrag -  med foredrag-numre 1 til 10 -  se dagen program på næste
side. 

På temadagen føjes der endnu flere detaljer og sammenhænge til ovenstående
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FVM Temadag
Den 25. Januar 2012

Konferenceprogram

09.00 Morgenmad og registrering

09.30 Dirigentens indledning

09.35 1  -  Hvad er GPS - Indføring - Historien -
hvad er din problemstilling - Per Bennich, PB
Metrology Consulting

09.55 2  -  GPS - Situationen lige nu - Tolerance-
sætning og Verifikation - Per Bennich

10.25 Kaffepause 

10.55 3  -  GPS Fundamentals - Antagelser, Prin-
cipper og Regler - alt er nyt! - Per Bennich

11.35 4 - Dimension og Størrelse (diameter og
tykkelse) - gamle regler - nye og ændrede
GPS regler - Per Bennich

11.55 Frokost

12.55 GPS som kommunikations-sprog mellem
kunde og leverandør - Erfaringer fra otte års
anvendelse - Per Frost Vedsted; Grundfos
A/S

13.45 5  -  Geometriske tolerancer - gamle regler - 
nye og ændrede GPS regler - Per Bennich 

14.05 6  -  Alle andre GPS - gamle regler - nye og
ændrede GPS regler - Per Bennich

14.25  Kaffepause

14.55 7  -  Usikkerhed - hvem har ansvaret?  -  Kun-
den eller leverandøren? - Per Bennich

15.15 8  -  Måling - målemetoder - måleudstyr - Helt
ny GPS filosofi - Per Bennich

15.35 9  -  Opbygning af tolerancesætningen på
tegninger - Læsning af tegninger - GPS fra
standarderne er ikke nok! - Per Bennich

15.55 10  -  Hvad er DU nødt til at sørge for - for ikke
at komme til skade? - Per Bennich

16.10 Spørgsmål

16.20 Dirigentens afrunding

16.30 FVM’s Generalforsamling

   C

Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 20.1.2012) “GPS Update”

Konferenceafgifter udgør:

Ikke medlemmer        Kr. 2050 + moms
Medlemmer:        Deltager nr. 1     Kr. 1650 + moms
   Deltager nr. 2, 3 og flere      Kr. 1550 + moms 
Studerende       Kr.  1000 + moms  

Konferenceafgift          ialt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________

Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen

Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:

1. Navn: ___________________________             Titel:___________________________

2. Navn: ___________________________             Titel:___________________________

3. Navn: ___________________________             Titel:___________________________

Firma: ___________________________       Adresse:___________________________

P.nr/By: ____________________________________________
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