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De 7 kædeled i GPS systemet 

Har du styr på verifikationen af tegningskravene?   
 
Hvordan kommer du mindst til skade med usikkerheder under verifikationen? 

 
Standarderne i ISO er som bekendt grupperet i hierarki, der har til formål at hjælpe virksomhederne og 
deres medarbejdere med at finde de relevante standarder i en given situation, hvor der skal fastlægges 
specifikationer eller tolerancer for et eller flere emner. Samtidig får måleteknikerne gennem de sidste 3 
kædeled vejledning i, hvordan en given specifikation skal tolkes og måles.  
 
På FVM´s temadag sætter vi fokus på opbygningen af dette grundlæggende systems idé kaldet 
geometriske produkt specifikationer (GPS) og brugen af det i praksis. 
 
Som bekendt er GPS systemet opdelt i grundstandarder, globale samt fundamentale standarder og 
endelig de supplerende standarder. De generelle standarder er yderligere grupperet i 7 kædeled samt i 
18 features, som egenskaberne kaldes i systemet. Det betyder, at når et GPS symbol er anbragt på en 
egenskab, så gælder de tolkninger, som findes i standarderne automatisk. De har retsvirkning i hele EU 
og tilsluttede lande. Det betyder dermed, at hvis du ikke kender den korrekte tolkning af symbolet og 
måske misforstår kravet, så gælder standarderne som grundlag i en eventuel retssag. Det kan derfor 
blive dyrt ikke at være fortrolig med GPS-systemet. 
 
GPS systemet anvender også de ældre tolerancesætningssymboler, men ofte på en ny måde, og som 
regel med en mere præcis defineret tolkning. 
 
Bemærk også, at når der er anvendt et GPS symbol på tegningen, så skal tegningen tolkes i henhold til 
alle reglerne i hele GPS-systemet.  
 

 
Deltag i denne nye FVM-temadag om ISO standarder, nye symboler, valg af den rigtige 
måleproces og definitioner under verifikation i forbindelse med brug af GPS systemet. 
Du får også udleveret et gratis eksemplar af FVM’s GPS bog. 
 

Torsdag den 3. oktober 2019 
Kyocera Unimerco A/S 

Drejervej 2 
7451 Sunds 

 
Send venligst din tilmelding til vores e-mailadresse: industriel@maaleteknik.dk senest mandag den 30. 
september 2019. Vi glæder os til at se dig i Sunds. 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i FVM-temadagen, som denne gang tager 
udgangspunkt i GPS 7 kædeled. Nedenstående oversigt viser opdelingen af egenskaberne og beskrivelsen 
af hvert kædeled. Denne oversigt findes i hver eneste GPS tegning med angivelse af, hvor i systemet den 
pågældende tegning hører til1 
 

.   
 

 
Tolerancernes betydning 
En tolerancesat tegning er en slags kontrakt eller aftale, 
der danner grundlag for vurderingen af, om de stillede 
krav er opfyldt. Det kan derfor blive kostbart, hvis 
kravene misforstås.  
 
I dag er der i ISO udviklet mere end 125 forskellige 
standarder i GPS-systemet. Da alle disse standarder 
muligvis på en given tegning kan have indflydelse på, 
hvordan emnerne skal fremstilles og måles, så er det 
vigtigt, at virksomheden forstår og bruger dem korrekt. 
Det skal sammenlignes med vores færdselsregler, som 
naturligvis altid gælder, uanset om du kender dem eller 
ej. 
 
FVM´s temadag vil først og fremmest fokusere på flere 
af de nye symboler og symboler, der har fået defineret 
en lidt anderledes betydning gennem alle kædeledene.  
 
Tegningssymboler og deres betydning 
Vi tager udgangspunkt i de tre første kædeled, der 
beskriver de symboler, som kan anbringes på en tegning 
i henhold til de seneste ISO standarder specielt DS/EN 
ISO 1101 og DS/EN ISO 14405. Vi  vil omtale nogle af 
de vigtigste symboler og gennemgå betydningen af dem 
med de tilhørende tolerancezoner. 
 

 
 

 

 
 
 
Foredraget lægger vægt på tolkningerne af symbolerne. 
 
Hvordan sikres overensstemmelsen mellem 
tegningskrav og emnet? 
 
Grundlæggende tager GPS-systemet udgangspunkt i 
DS/EN ISO 14253-1, der som bekendt beskriver, 
hvordan der kan dokumenteres overensstemmelse. Der 
er for nyligt kommet en tilføjelse til denne standard, som 
giver mulighed for at give overensstemmelse for flere 
emner samtidig. 
 
Overensstemmelse kræver imidlertid, at tegnings 
grundlaget er entydigt. Hvis det er muligt at fortolke de 
stillede krav forskelligt, kan der ikke garanteres 
overensstemmelse.  
 
Vi beskriver i et foredrag nogle af problemerne med det 
at erklære overensstemmelse.  
Eksempler på toleranceangivelser, der vil blive omtalt på 
temadagen.   
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Eksempel på ukomplet tegning. 
 

 
Resultat af en opmåling med brug af en punktsky 
Hvad er den korrekte tolkning? 
 

 
Komplet tolerancesat tegning – entydighed? 
 

 
                 Parallelle tværsnit 
 

 
     Tværsnit vinkelret på overfladen ’ 
 
Hvilken tolkning af et tværsnit er korrekt? 
 
Temadagen vil forsøge at give dig svaret. 
 
Hvordan vælges måleprocessen? 
Kædeled 5 beskæftiger sig med måleprocessen og de 
krav, som må stilles til den, hvis en 
overensstemmelseserklæring giver mening.  
Hvordan vælger vi den tilstrækkelige, men også 
økonomisk forsvarlige måleproces? 
Gælder måleteknikkens ”gyldne regel” (10 % af 
tolerancen) stadig? 
Måleprocessen skal under alle omstændigheder 
vælges ud fra den måleusikkerhed, som kan 
accepteres. På temadagen vil vi se et par eksempler på 
valg af et par forskellige måleprocesser i praksis. 
 
 
Udgangspunktet er et måleusikkerhedsbudget, idet 
Measurement System Analysis MSA ikke kan levere et 
korrekt grundlag for valg af måleproces. 
Hør på temadagen, hvorfor MSA ikke kan benyttes til 
formålet. 
 
 
 

Virtual reality brugt til arbejdsinstruktion og 
undervisning i måleteknik 
Der tales meget om virtuel reality i disse år. Vi vil gerne 
demonstrere nogle af de muligheder, som  findes inden 
for området, når det drejer sig om at forklare brugen af 
GPS symbobler over for virksomhedens medarbejdere. 
På temadagen vil  vi se et eksempel på, hvordan virtual 
reality er brugt til at forklare betydningen af geometriske 
symboler og verifikationen af dem.  
I kaffepausen har du mulighed for at se eller prøve 
virtual reality mulighederne på en virtuel målemaskine. 

 
Hvilke krav skal der stilles til måleudstyret? 
Hvordan kalibreres måleudstyret, så det kan bruges til 
verificering? 
Når måleprocessen er valgt, og der er udarbejdet et  
usikkerhedsbudget, så er kravene til måleudstyret 
dermed også givet. Hvordan sikrer vi, at kravene er 
realistiske, og hvordan kan disse krav formuleres i 
forbindelse med indkøb og kalibrering af måleudstyret? 
 
Brug af Maximum Permissible Error MPE værdier er 
ikke til at komme udenom. DS/EN ISO 9001 og IATF 
16949 stiller da også krav om, at kravene til 
måleudstyret skal fastlægges. 
”Organisationen skal fastlægge og tildele de 
nødvendige ressourcer til at sikre gyldige og pålidelige 
resultater, når overvågning og målinger anvendes til at 
verificere produkters og ydelsers overensstemmelse 
med krav”. 
Organisationen skal sikre, at de tildelte ressourcer (læs 
måleudstyr) passer til de måleaktiviteter, som udføres. 
Dokumentation skal udarbejdes. 
  
Måleudstyr skal kalibreres og vedligeholdes. 
Vi giver på temadagen en række praktiske tip og 
vejledninger til, hvordan vi sikrer kvaliteten af 
måleudstyret og dets sporbarhed ud fra de stillede krav. 
 
AUKOM 
Bemærk at et vigtigt element i AUKOM kurserne er 
undervisning i GPS: 
FVM udbyder via AUKOM et 3-dages kursus i 
forståelse af GPS systemet og verifikationen af de 
vigtigste symboler og krav. 
GPS har også et specielt afsit i AUKOM trin 2. 
Gennemførelse af GPS kurset er en forudsætning for at 
deltage i AUKOM trin 3 ”Ekspertkursus”. 
 
Næste AUKOM GPS afholdes i perioden 2. – 4. 
december i Hørsholm. Deltagerpris kr. 10.600.  
  
Bemærk også, at FVM er flyttet til lidt større lokaler i 
Hørsholm. 
Adressen er: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm   
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09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadagen 
 Dirigent Steen Ulsøe Hansen, Formand FVM  
 
09.35   Præsentation af Kyocera- Unimerco 
 Jan Møgelmose, Kyocera-Unimerco A/S 
 
09.45 GPS Symboler og deres betydning 
 Jørgen Meinertz, Metrologic ApS  
 
10.30  Kaffepause 
 
10.45 Hvordan sikres overensstemmelsen mellem 

tegningskrav og emnet? 
 Klaus Liltorp, DTU 
 
11.15  Hvordan vælges måleprocessen? 
 Søren Kynde, Dansk Fundamental Metrologi 

DFM 

 
 
 
11.55    Frokost 
 
12.45 Rundvisning på Kyocera-Unimerco  
  
13.45 Virtual reality brugt til arbejdsinstruktion og 

undervisning i måleteknik 
 Christian Brahe, Vertigo VR  
 
14.15  Kaffepause – VR demonstration 
 
14.45  Hvilke krav skal der stilles til måleudstyret? 

Hvordan kalibreres måleudstyret så det kan 
bruges til verificering? 

 Tom Johansen, Kyocera Unimerco A/S 
    
15.30 Spørgsmål til foredragsholderne 
   
16.00 Afslutning     
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM senest 30.9.2019)   
De 7 kædeled 
 
Konferenceprisen  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1750 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1650 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferencepris ialt kr.: ___________                             Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura. 
 
 
1. Navn:  _________________________________             Titel:___________________________ 
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
2. Navn:  ___________________________                         Titel:___________________________ 
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
3. Navn:  ___________________________                         Titel:___________________________ 
 
E-mail:   _______________________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________       Adresse:_______________________________ 
 
 
Postnr / By: ___________________________________________ 

  
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-lommebogen – á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


