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 Forlaget Dansk Standard har i samarbejde med den internationale standardiserings organisation ISO udgivet

en håndbog om Geometrical Product Specifications (GPS).
Bogen er skrevet af formanden for ISO’s tekniske komité Dr. Henrik S. Nielsen, som siger:

Formålet med denne bog er dels at fungere som en lærebog i tekniske skoler og universiteter, men også at
give læseren tilstrækkelig viden til på den ene side læse og fortolke GPS tegninger og på den anden have

ordforråd til at kunne udtrykke korrekte geometriske krav for en komponent.
Bogen viser dig:

Et internationalt sprog af symboler til at udtrykke tolerancer i teknisk tegning. Dette muliggør tegning af en
komponent, der er udviklet i et land for at blive sendt til den anden side af verden, hvor tegningen kan forstås

og komponent fremstillet uden, at designeren og leverandør har et fælles sprog.
Farveillustrationer og specifikke eksempler, der guider læseren gennem de grundlæggende regler for
fortolkningen af det grafiske GPS sprog og giver en trin-for-trin procedure for tolerancesætning af

komponenter og produkter ved hjælp af GPS.
Hvordan alle, der er involveret i produkt realisering, fra idé undfangelse til fremstilling og kontrol, kan drage
af brugen af GPS. Dette er muligt, da GPS tolerancer kan udtrykke funktionelle krav mere præcist og derfor

laves større, hvilket gør komponenter bliver billigere at fremstille.
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