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OneCNC Profiler este un sistem hibrid CAD-CAM cu o interfață ușor de utilizat, 

conceput pentru a îngloba piese 2D și a le tăia cu ajutorul mașinilor CNC cu 2 sau 3 

axe. Piesele pot fi desenate în 2D sau importate ca date CAD 2D sau 3D. 

OneCNC integrează interfața Microsoft Windows cu un motor CAD puternic. Piesele 

pot fi proiectate și modelate în OneCNC sau pot fi importate din fișiere CAD 2D sau 

3D. Modelul piesei și datele de geometrie sunt direct disponibile pentru funcțiile 

CAM încorporate. 

Scopul acestui manual 

Acest manual se referă la OneCNC Profiler Expert, Professional și Express. Manualul 

oferă informații despre cum să începeți și să utilizați OneCNC, nu este conceput ca un 

manual de instrucțiuni de prelucrare. 

O mare parte din informațiile din acest manual se regăsesc, de asemenea, în fișierul 

OneCNC Help, care conține, de asemenea, tutoriale și informații de referință despre 

procedurile și comenzile disponibile. 
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Mediul OneCNC 

OneCNC a fost conceput ca un mediu de fabricație integrat, cu o interacțiune special 

concepută între funcțiile CAD și CAM. 

Utilizatorii noi, familiarizați cu software-ul bazat pe Windows, se vor simți ca acasă cu 

meniurile derulante bine organizate, setul de instrumente și tastele de comandă 

rapidă, împreună cu grafica semnificativă inclusă în întreaga interfață a software-ului. 

Interfața este similară cu cea a altor programe obișnuite de desen bazate pe 

Windows și oferă acces compact la funcțiile utilizate frecvent. Utilizatorii cu 

experiență cu alte programe CAD mecanice vor aprecia capacitatea de a personaliza 

funcționalitatea într-un mod pe care sunt obișnuiți să îl folosească. 

Funcții CAD 

Funcțiile CAD sunt utilizate pentru a desena și a crea piese.Geometria liniilor, 

arcurilor și curbelor poate fi combinată cu suprafețele și solidele NURBS într-un 

proces de modelare hibridă. Pe lângă funcțiile CAD complete pentru construirea 

pieselor de la zero, sunt oferite traductoare robuste pentru importul de piese în alte 

formate. Metodele de desenare 2D și de modelare 3D au fost concepute pentru a fi 

ușor de utilizat. 

Funcții CAM 

Funcțiile CAM sunt utilizate pentru a crea traseele de scule necesare programului NC 

pentru prelucrarea CNC a pieselor dumneavoastră. Traseele de scule pot fi editate și 

revizuite în NC Manager, care dispune, de asemenea, de funcții pentru backplot, 

previzualizare în timp real și simulare de îndepărtare a metalului. 

Vizualizări multiple 

OneCNC poate afișa vizualizări unice sau multiple ale aceluiași obiect sau model. 

Orice vedere poate fi panoramată, rotită sau mărită dinamic. Vizualizările multiple vă 

facilitează crearea de modele complexe. În timp ce vă aflați într-o comandă, este 

posibil să selectați un punct dintr-o vedere și apoi să selectați următorul punct dintr-

o altă vedere. 

Document multiplu 

Puteți avea mai multe desene de piese deschise în OneCNC. Acest lucru facilitează 

tăierea și lipirea de la un desen la altul și comutarea între desene. Fila Recent File 

(Fișier recent) afișează previzualizări ale fișierelor pentru a vă ajuta să găsiți rapid 

desenul dorit. Gestionarea documentelor este simplă în OneCNC datorită faptului că 

datele CAM sunt stocate în fișierul de desen.                                                                    1 



 

Instalarea OneCNC 

Cerințe minime de sistem 

Sistem de operare 

Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista sau Windows XP (32 sau 64 de biți) 

Internet Explorer 7 sau o versiune ulterioară 

Se recomandă sistemul de fișiere NTFS 

Hardware  

Minim 1 GB de memorie de calitate pentru Windows XP sau 3 GB de memorie de 

calitate pentru Windows 8, 7 sau Vista, în special dacă lucrați cu piese complexe. 

PC Pentium 4 single, dual sau quad core. Se poate utiliza AMD Athlon numai dacă 

este mai târziu de 2004 și are specificații egale cu Pentium 4. 

Placă grafică NVIDIA GeForce sau similară OpenGL și DirectX, minim 1Gb. Este 

esențial să descărcați și să instalați cel mai recent driver grafic pentru placa dvs., 

deoarece driverele furnizate pe discurile de instalare pot fi depășite din cauza 

termenelor de producție. 

Un mouse cu 3 sau mai multe butoane și o rotiță de defilare.Un port USB 1.1 sau 2.0 

disponibil sau un port paralel adecvat, în funcție de dongle-ul de licențiere pe care îl 

aveți.Unitate CD-ROM pentru instalarea versiunii autonome, dacă este necesar. se 

recomandă accesul la internet în bandă largă pentru actualizarea software-ului. 

Instalarea OneCNC 

Veți avea nevoie de: 

Discul de instalare OneCNC sau un fișier de instalare a actualizării descărcat 

Dongle OneCNC 

Cheie de CD și număr de serie 

Există trei pași pentru instalarea OneCNC pe un singur computer:Instalați software-ul 

de pe disc sau de pe un fișier de instalare actualizat Conectați dongle-ul Rulați 

OneCNC și introduceți numărul de serie pentru a-l activa. 

În cazul instalațiilor de rețea, trebuie instalat și software-ul serverului de rețea. 

Acest proces este prezentat în capitolul următor. 
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Toate produsele OneCNC pot fi instalate dintr-un singur pachet de 

instalare. 

 

Introduceți CD-ul OneCNC sau conectați unitatea flash OneCNC.Afișați conținutul 

unității în Windows Explorer și faceți dublu clic pe 'onecnc_setup.exe'. 

Selectarea limbii 

Selectați limba dvs. din lista derulantă. 

Selecția unităților 

Selectați unitățile în care lucrați, metrice sau imperiale (inch). Aceasta va seta 

unitățile implicite de desen și unitățile de configurare postprocesare. Setarea 

unităților poate fi schimbată după instalare, utilizând caseta de dialog Properties 

(Proprietăți) din meniul File (Fișier).One CNC va deschide un fișier desenat în unitățile 

alternative la dimensiunea corectă din lumea reală, dar traseele de scule NC nu vor fi 

valide, astfel încât ar trebui să salvați fișierele în locații separate. 

Cheie CD 

Instalarea OneCNC necesită o cheie de CD, care se găsește de obicei pe coperta 

interioară din spate a acestui manual, împreună cu numărul de serie, dar uneori este 

trimisă separat de software pentru securitate.Introduceți cheia de CD și faceți clic pe 

butonul mare "play" pentru a începe instalarea. 

              3 



 

 

Următoarea fereastră de dialog vă sfătuiește să închideți toate celelalte programe, 

ceea ce reprezintă procedura standard de instalare a software-ului. 

 

Aveți apoi posibilitatea de a alege unde să instalați OneCNC. Puteți accepta locația 

implicită sau puteți face clic pe butonul Browse (Răsfoiește) dacă doriți să selectați 

propria locație. Faceți clic pe Next (Următorul) atunci când sunteți gata să continuați. 

în caseta de dialog de confirmare puteți face clic pe Back (Înapoi) pentru a vă revizui 

setările sau pe Next (Următorul) pentru a instala OneCNC. 
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Când toate fișierele au fost instalate, faceți clic pe Finish (Terminat) pentru a finaliza 

instalarea. Va exista o pauză în timp ce se instalează driverul dongle-ului pentru 

dongle-urile din seria 1. Când programul de instalare se închide, sunteți gata să 

introduceți dongle-ul și să porniți OneCNC. 
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Instalarea Dongle-ului 

OneCNC necesită un dongle pentru ca programul licențiat să funcționeze.Un dongle 

este un mic dispozitiv hardware care verifică licența software-ului dumneavoastră. 

Seria 2 Dongle Installation - numere de dongle începând cu 10000. Toate dongle-urile 

OneCNC cu un număr mai mare de 10000 sunt dongle-uri din seria 2 

 

Dongle-urile din seria 2 sunt dispozitive USB HID care arată astfel. Aceste dongle-uri 

nu necesită drivere pentru instalarea pe un singur computer.Dacă aveți o licență de 

rețea, va trebui să instalați un dongle de rețea. 

Pentru a instala un dongle Seria 2 

Asigurați-vă că OneCNC nu este încărcat sau nu încearcă să se încarce. Pentru a 

instala dongle-ul, conectați-l pur și simplu la un port USB al computerului 

dumneavoastră. Practic, dacă dongle-ul se potrivește, înseamnă că este portul 

corect. Nu încercați să forțați hardware-ul sau puteți deteriora calculatorul sau 

dongle-ul. 

Dacă aveți o licență temporizată, data și ora din Windows trebuie să fie corecte 

înainte de a conecta dongle-ul. Se recomandă ca portul USB în care este conectat un 

dongle să nu fie utilizat pentru alte dispozitive. 
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Dongle din seria 1 - numere de dongle de la 1 la 9999 

Dacă ați făcut upgrade de la o versiune anterioară a OneCNC, este posibil să aveți un 

dongle Seria 1 cu un număr mai mic de 10000. 

 

Aceste dongle pot fi dongle cu port USB sau paralel și sunt acum depășite. 

Nu există niciun driver de 64 de biți disponibil pentru aceste dongle-uri mai vechi, așa 

că, dacă aveți un dongle din seria 1, vă rugăm să vă adresați dealerului OneCNC 

pentru un dongle de înlocuire din seria 2. 

Un dongle din seria 1 va fi înlocuit fără costuri suplimentare cu orice actualizare la 

versiunea actuală a OneCNC 
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Porniți OneCNC și introduceți cheia serială 

Odată ce instalarea este finalizată și dongle-ul este instalat, OneCNC poate fi pornit. 

Faceți dublu clic pe comanda rapidă OneCNC de pe desktop sau selectați comanda 

rapidă OneCNC din folderul OneCNC din meniul Start. 

 

Prima dată când OneCNC este pornit, Managerul de licențe va căuta dongle-ul. 

Selectați "Single user licence" (Licență pentru un singur utilizator) dacă aveți o 

instalare autonomă și faceți clic pe Continue (Continuare). 
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Se va deschide Managerul de licențe pentru a putea introduce numele 

de utilizator și numărul de serie al licenței. 

 

Seria este formată din cifrele de la 0 la 9 și literele de la A la F. trebuie să fie introdus 

exact așa cum apare. 

După introducerea cheii de serie, Licence Manager va indica faptul că licența este 

acceptabilă, iar software-ul poate fi pornit. 

Introducerea seriilor pentru modulele opționale 
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Selectarea profilului utilizatorului 

 

OneCNC începe cu acest ecran, care vă oferă opțiunea de a selecta profilul de 

utilizator pe care doriți să îl utilizați. Profilul utilizatorului stochează toate setările 

dumneavoastră, cum ar fi aspectul barei de instrumente, setările de culoare ale 

interfeței și lista fișierelor recente. 

 

Dacă faceți clic pe săgeata mică, se deschide fereastra de dialog pentru selectarea 

utilizatorului, care vă permite să selectați sau să creați setări în numele anumitor 

utilizatori pentru personalizare. 
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Instalarea rețelei OneCNC 

Acest pas este necesar numai pentru instalațiile de rețea. 

În cazul instalațiilor de rețea, trebuie instalat software-ul serverului de rețea pe 

serverul sau pe calculatorul la care este conectat dongle-ul. 

 

Dongle-urile din seria 2 utilizează serverul OneCNC Dongle Server, care este inclus în 

programul de instalare OneCNC și este accesat prin intermediul unei chei de CD, 

similar cu instalarea software-ului OneCNC propriu-zis. 

Pentru a instala OneCNC Dongle Server pe un computer sau server cu un dongle Seria 

2, aveți nevoie de: 

- Discul de instalare OneCNC sau un fișier de instalare a actualizării descărcat 

- Dongle OneCNC 

- Cheia CD-ului de rețea și numărul de serie 
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Rulați programul de instalare pe calculatorul server. Pentru a instala rețeaua dongle 

de rețea pentru server introduceți CD Key 60200. 

 

Când apare următoarea fereastră de dialog, introduceți seria software-ului 

serverului. Seria este formată din cifrele de la 0 la 9 și din litere de la A la F. 

Acesta nu este același lucru cu seriile de software care sunt introduse ulterior la 

instalarea anumitor versiuni ale OneCNC, cum ar fi Mill și Lathe 

 

Următoarea fereastră de dialog vă sfătuiește să închideți toate celelalte programe, 

ceea ce reprezintă procedura standard de instalare a software-ului. 
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Aveți apoi posibilitatea de a alege unde să instalați software-ul serverului, instalarea 

implicită fiind cea prezentată. 

 

 

Următoarea fereastră de dialog indică faptul că va trebui să deblocați firewall-ul doar 

pentru această aplicație. Faceți clic pe Finish (Terminare) pentru a finaliza instalarea. 
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Aici este fereastra de dialog Windows Firewall în care trebuie să faceți clic pe 

Unblock (Deblocare) pentru ca software-ul serverului dongle să funcționeze. Acest 

lucru nu are niciun efect asupra securității rețelei sau a internetului, ci doar permite 

oricărui PC din rețeaua locală să acceseze OneCNC Dongle Server. 

Software-ul serverului este acum instalat și funcționează. 

 

Acum va exista o pictogramă în bara de activități din partea de jos a ecranului, care 

indică faptul că software-ul serverului dongle funcționează. 

Puteți face clic pe pictogramă pentru a deschide interfața serverului Dongle, dar nu 

este necesar ca interfața serverului Dongle să fie deschisă pentru ca calculatoarele 

client să acceseze dongle-ul. 
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Interfața vă permite să vedeți câți clienți sunt conectați la serverul Dongle. Nu veți 

vedea o conexiune, așa cum se arată aici, până când programele OneCNC nu sunt 

instalate pe computerele client. 

Pentru a instala OneCNC pe calculatoarele client, porniți programul de instalare 

OneCNC pe fiecare calculator și încărcați aplicația OneCNC utilizând cheia de CD 

pentru OneCNC. 
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Rularea automată a OneCNC Dongle Server 

Puteți rula OneCNC Dongle Server în mod automat, astfel încât să nu fie nevoie să îl 

porniți dacă serverul a fost oprit.Configurarea unei sarcini programate va instala 

OneCNC Dongle Server ca serviciu care va reporni automat atunci când serverul de 

rețea este pornit. 

În primul rând, instalați OneCNC Dongle Server așa cum se arată în secțiunea 

anterioară. Apoi, puteți utiliza planificatorul de sarcini Windows pentru a configura o 

acțiune care să pornească OneCNC Dongle Server la pornirea computerului. Trebuie 

să fiți conectat ca administrator pentru a efectua acești pași. 

Pentru a deschide Windows Task Scheduler, deschideți Panoul de control, faceți clic 

pe Sistem și Securitate apoi faceți clic pe Instrumente administrative (dacă Panoul de 

control se deschide în vizualizarea clasică, puteți face dublu clic pe Instrumente 

administrative). Faceți dublu clic pe Task Scheduler. 

În Windows Server, deschideți Server Manager și navigați la Server Manager > 

Configurație > Task Scheduler . 

 

 

Faceți clic pe Create Basic Task (Creare sarcină de bază). Introduceți numele și 

descrierea sarcinii, apoi faceți clic pe Next (Următorul). Selectați When the computer 

starts (La pornirea computerului), apoi faceți clic pe Next (Următorul). Selectați Start 

a program, apoi faceți clic pe Next (Următorul). Faceți clic pe Browse (Căutare) 

pentru a găsi programul server OneCNC, care se va afla de obicei la C:\OneCNC 

Server\onecnc_server.exe Faceți clic pe Next (Următorul) după ce ați selectat 

programul. Revizuiți setările pe care le-ați făcut și faceți clic pe Finish (Terminare). 

Reporniți serverul pentru a aplica modificările pe care le-ați făcut. 
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 Interfata utilizator OneCNC  

 

Interfața de utilizator OneCNC a fost proiectată cu atenție pentru a facilita utilizare. 

 

Meniurile Windows vă oferă acces la multe caracteristici din OneCNC. Elementele de 

meniu cu un indicator în partea dreaptă deschid automat submeniuri pe care le 

puteți glisa cu mouse-ul pentru a le selecta. 
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Fereastra de desen 

 

Fișierul la care lucrați este afișat în fereastra de desen, care este o vizualizare în timp 

real a modelului OpenGL. Acest lucru vă permite să vizualizați obiectul prin 

intermediul rotației dinamice, al panoramării și al zoom-ului. 

 

Pot fi afișate mai multe vizualizări ale aceluiași fișier. Atunci când piesele devin 

complexe, poate fi util să vizualizați și să editați un obiect din mai multe unghiuri 

simultan. Această funcție poate fi accesată din Window > Window Layout (Fereastră 

> Dispunere fereastră). 
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Document multiplu 

 

Puteți avea mai multe fișiere deschise în OneCNC. Când ferestrele de fișiere sunt 

maximizate, veți vedea doar un singur fișier la un moment dat. Puteți selecta fișierul 

care urmează să fie afișat din meniul Window (Fereastră). 

 

 

Ferestrele de fișiere pot fi controlate prin glisare sau prin utilizarea comenzilor 

Cascade și Tile din meniul Window. 
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Cutia de instrumente 

Cutia de instrumente este un sistem de meniuri care este afișat în bara laterală din 

stânga. 
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Bara laterală din dreapta 
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Vizualizări presetate 

OneCNC dispune de un set de vizualizări predefinite, astfel încât să puteți selecta 

direcția din care doriți să priviți modelul dvs. 

Faceți clic pe pictograma View (Vizualizare) pentru a deschide selectorul de 

vizualizări predefinite. 
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Planul de construcție 

Când desenați sau modelați în OneCNC puteți utiliza un sistem de coordonate care 

este independent de sistemul de coordonate XYZ mondial.  

OneCNC afișează Planul de construcție, care este o referință vizuală pentru planul XY 

al sistemului de coordonate de construcție curent. 

Planul de construcție este controlat cu ajutorul ferestrei de dialog Plan, care se 

deschide cu ajutorul pictogramei Plan din bara de stare. 

Tutorialul Working With Planes (Lucrul cu planurile) din acest manual acoperă 

utilizarea Planurilor de construcție 

Modul de afișare 

Afișarea controlează aspectul suprafețelor și solidelor 3D.  

Faceți clic pe pictograma Display (Afișare) pentru a deschide selectorul Display 

mode (Modul de afișare). 
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Instrumentul de secțiune 

Instrumentul Secțiune este utilizat pentru a vizualiza o secțiune transversală a 

lucrării dumneavoastră paralelă cu planul de lucru curent. De asemenea, poate fi 

utilizat pentru a crea geometrie de secțiune. 

Sistem de desen automat 2D in 3D 

În versiunile Expert ale OneCNC și OneCNC Solid Creator veți vedea pictograma 

Pages care deschide sistemul automatizat de desenare de la model 3D la CAD 2D. 

Acesta poate fi adăugat ca un modul opțional la versiunile OneCNC Professional. 

Selectarea culorii și a stilului de desenare 

OneCNC dispune de un sistem de desenare în două culori. Casetele de 

selecție a culorilor din bara de stare stabilesc culoarea pentru entitățile noi. Caseta 

de selecție a culorilor din stânga este pentru geometrie, iar cea din dreapta este 

pentru suprafețe și modele. 

Pentru a selecta stilul și grosimea liniei pentru noile entități geometrice, faceți 

clic pe pictograma Styles (Stiluri). 

Modificarea entităților 

Faceți clic pe Modify (Modificare) pentru a schimba culoarea, grosimea liniei, 

stilul liniei sau stratul entităților existente. 
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Bara de instrumente de acces rapid 

 

Bara de instrumente Acces rapid este o bară de instrumente personalizată pe care o 

puteți utiliza pentru a afișa pictograme pentru comenzile pe care le utilizați des. 

 

Când instalați OneCNC, bara de instrumente Quick Access va fi goală, cu excepția 

pictogramei Quick Access. Faceți clic pe pictograma Quick Access pentru a deschide 

fereastra de dialog de personalizare Quick Access. 

 

Selectați comanda pe care doriți să o adăugați în lista Commands (Comenzi) din 

partea stângă a ferestrei de dialog. O comandă rapidă de la tastatură poate fi 

atribuită comenzii în caseta de intrare "Assign hot key" (Atribuire cheie rapidă). 

Puteți face clic dreapta pe o pictogramă pe care o utilizați în mod regulat pentru a o 

adăuga la bara de instrumente de acces rapid. 
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Comenzi rapide de la tastatură 

OneCNC oferă un set implicit de comenzi rapide de la tastatură, care reprezintă o 

modalitate puternică de accesare rapidă a funcțiilor prin apăsarea unei taste sau a 

unei combinații de taste. Puteți adăuga propriile dvs. comenzi rapide de la tastatură 

în caseta de intrare "Assign hot key" (Atribuire cheie rapidă) din caseta de dialog 

Quick Access (Acces rapid). 

Următoarele liste prezintă setările implicite ale tastelor de comandă rapidă din 

OneCNC. 

Vizualizare comenzi rapide 

Tastele săgeată Rotiți modelul pe orizontală și verticală 

Tastele săgeată + Shift Pași de 90 de grade rotiți dreapta stânga sus jos 

Ctrl + Tastele săgeată Panoramă 

Space Bar Preset Preset Dialog de selectare a vederii 

Space Bar dublă apăsare CAD View 

Ștergere Ștergeți entitățile selectate 

F Zoom to fit 

Z + Shift Zoom in 

Z Zoom out 

W Zoom la o fereastră 

Ctrl + 1 Vizualizare de sus 

Ctrl + 2 Vedere de jos 

Ctrl + 3 Vizualizare stânga 

Ctrl + 4 Vizualizare dreapta 
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Ctrl + 5 Vedere din față 

Ctrl + 6 Vedere din spate 

Ctrl + 7 Vedere izometrică 

Ctrl + 8 Vedere trimetrică 

Ctrl + 9 Vedere dimetrică 

Ctrl + 0 Vedere implicită 

Comenzi rapide de desenare 

P Punct 

L Linie 

R Dreptunghi 

O Offset 

H Hatch 

C Cerc cu raza dată 

Ctrl + F Fillet Arc 

Comenzi rapide pentru fișiere 

Ctrl + N Fișier nou 

Ctrl + O Deschidere fișier 

Ctrl + S Salvare fișier 

Ctrl + Tab Vizualizare următorul fișier deschis 

Ctrl + P Imprimă 

Editarea și modificarea comenzilor rapide 

S Selectați Single 

L Selectează cea mai apropiată linie atunci când se află în modul Single Select 

A Select nearest arc (Selectare cel mai apropiat arc) în modul Single Select  

Ctrl + A Selectare toate 

Ctrl + Z Undo 
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Ctrl + Y Redo 

Ctrl + X Cut to clipboard 

Ctrl + C Copiere în clipboard 

Ctrl + V Lipire din clipboard 

Ctrl + D Șterge 

M Mutare 

B Selecție goală 

T Trim One 

Ctrl + T Trim Two 

 

Acțiuni ale mouse-ului 

Butonul stâng                              Enter / Select 

Butonul din dreapta                   Escape / End Function 

Rotița mouse-ului                       Zoom la/de la cursor 

Butonul din mijloc + Ctrl            Pan 

Butonul din mijloc                       Rotiți vizualizarea 

Butonul din mijloc + Shift           Zoom 

 

 

 

 

31 

 



 

Prezentare generală OneCNC 

Scopul OneCNC este de a crea programe de cod NC pentru mașinile CNC. Fluxurile de 

lucru pentru diferitele tipuri de OneCNC sunt următoarele: 

OneCNC Mill sau Mill cu modul multiaxial 

1. Desenați sau importați geometria sau modelul piesei 

2. Definiți trasee de scule pentru a tăia piesa 

3. Previzualizare sau simulare pentru a verifica traseele de scule 

4. Emiterea programului NC pentru a fi trimis la mașină 

Strung OneCNC 

1. Desenați sau importați geometria sau modelul piesei 

2. Definiți trasee de scule pentru a întoarce piesa 

3. Previzualizare sau simulare pentru a verifica traseele de scule 

4. Emiterea programului NC pentru a fi trimis la mașină 

Strung OneCNC cu modul Mill-Turn 

1. Desenați sau importați geometria sau modelul piesei 

2. Definiți trasee de strunjire și de scule active 

3. Previzualizare sau simulare pentru a verifica traseele de scule 

4. Emiterea programului NC pentru a fi trimis la mașină 

OneCNC WireEDM 

1. Desenați sau importați geometria sau modelul piesei 

2. Definiți traseele de parcurs ale firelor pentru a tăia piesa 

3. Previzualizare pentru a verifica traseele de fire 

4. Emiterea programului NC pentru a fi trimis la mașină 

OneCNC Profiler (Nesting pentru plasmă, laser, jet de apă sau router) 

1. Desenați sau importați geometria piesei 

2. Adăugați formele pieselor în lista de piese (Parts list) 
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3. Amplasați piesele în foi 

4. Definiți operațiile de găurire, gravură și tăiere pentru foile inserate 

5. Previzualizare pentru a verifica traseele de scule 

6. Emiteți programe NC pentru a le trimite la mașină 

Geometrie 2D și 3D 

 

Geometrie desen 

Piesele OneCNC sunt construite folosind geometrie pură. Limitele pot consta din linii, 

arce sau spline construite în spațiul 3D. 

Straturi 

Panoul din bara laterală Layer Manager este utilizat pentru a crea, selecta, deschide 

și închide straturi care sunt utilizate pentru a organiza desenul. 

Dimensiuni și text 

Toată geometria 2D și 3D poate fi cotată și adnotată. Etichetele text pot fi adăugate 

la piese și pot fi convertite în geometrie pentru gravură. 

Desenarea tiparelor de dispunere 

Marginile, blocurile de titlu și de revizuire și listele de materiale pot fi salvate ca 

modele și încărcate în desene, după cum este necesar. 
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Sistem de desen tehnic 3D la 2D 

Versiunile Expert ale OneCNC includ sistemul de desen 3D la 2D, care automatizează 

pregătirea desenelor 2D pentru imprimare. Desenele tehnice 2D sunt create ca 

layout-uri de pagină în fișierul ONECNC, utilizând șabloane de titlu și de margine. 

Vizualizările 2D ale modelului 3D al piesei pot fi create automat și adăugate la un 

desen tehnic. Sistemul poate fi adăugat la versiunile Professional ale OneCNC ca un 

modul opțional. 

Modelare 3D 

Disponibil în versiunile OneCNC Expert și Professional 

 

Crearea suprafețelor 

Suprafețele plane și curbe pot fi construite folosind numeroasele strategii 

disponibile. 

Crearea solidelor 

Crearea solidelor din Primitive vă permite să creați forme de bază, cum ar fi cuburi, 

sfere și cilindri. Solidele pot fi create și prin rotirea sau extrudarea geometriei. 

Crearea solidelor hibride 

În tehnica de modelare hibridă, un set închis de suprafețe poate fi unit pentru a 

deveni un nou solid. Solidele existente pot fi îmbinate cu un set închis de suprafețe 

pentru a deveni un nou solid. 
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Operațiuni model 

Noile solide pot fi create prin tăierea, unirea sau intersectarea solidelor existente. 

Solidele pot fi divizate de un plan sau rupte în suprafețe separate. 

Instrumente Expert 

Versiunile Expert ale OneCNC dispun de instrumente de modelare avansate 

suplimentare. 

Traseul sculei 

În toate versiunile OneCNC, cu excepția Solid Creator, traseele de scule pot fi definite 

făcând clic pe o pictogramă din meniul Toolpaths (Trasee de scule) din caseta de 

scule și completând orice selecție sau intrări de setări pe care le necesită traseul de 

scule. 

 

 

35 



 

Trasarea traseului sculei 

 

Traseele de scule pot fi trasate, ceea ce înseamnă că sunt desenate ca geometrie pe 

un strat special numit Backplot. Mișcările de avans sunt desenate în verde, iar 

mișcările rapide în portocaliu. Mișcările de repoziționare în cazul prelucrării de mare 

viteză sunt desenate în albastru. 

Previzualizare traseu de scule 

 

Fereastra de previzualizare în timp real afișează o previzualizare animată a traseului 

sculei, cu trasare inversă pe parcurs. În Mill (freză) sau Lathe (strung), scula de tăiere 

va fi afișată în timp ce se deplasează de-a lungul traseului de prelucrare. 

 

 

36 



 

Simularea îndepărtării metalului (numai OneCNC Mill și OneCNC Lathe) 

 

La toate nivelurile de frezare și strung, OneCNC oferă simularea în timp real a 

îndepărtării metalului din calea sculei. Prin simularea avansului și a vitezei procesului, 

puteți verifica operațiunea de prelucrare înainte de a o trimite la mașina CNC. 

OneCNC Mill oferă, de asemenea, verificarea restului de material, care evidențiază 

grosimea de material rămasă pe piesă până când aceasta este complet prelucrată. 

Emiterea de fișiere NC 
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Dacă se face clic pe pictograma Process din NC Manager, se deschide fereastra de 

dialog NC Processing. Puteți introduce note sau un număr de program înainte ca 

fișierul să fie emis. OneCNC formatează fișierul NC utilizând o definiție specifică 

mașinii numită "Post". OneCNC este furnizat cu Posturi pentru toate mașinile 

populare și este ușor de creat un Post personalizat prin copierea și editarea unui 

format existent. 

 

 

Editarea și trimiterea programului creat 

Atunci când scoateți fișierul NC pentru lucrarea dumneavoastră, acesta se va 

deschide în OneCNC Link, editorul complet și programul de transfer DNC, unde puteți 

vedea codul NC înainte de etapa finală de trimitere a programului NC finalizat către 

mașina CNC. 

Ajutor integrat OneCNC  

La OneCNC am depus mult efort pentru a face din OneCNC cel mai ușor de utilizat 

pachet CAD/CAM din lume. OneCNC are mai multe caracteristici în cadrul 

programului pentru a ajuta noii utilizatori să se adapteze rapid la caracteristicile sale 

puternice, dar ușor de utilizat. 

 

 

 

38 

 



 

Ajutor 

 

Tutoriale 

 

 

 

Ajutor sensibil la context 

OneCNC utilizează ajutor sensibil la context. Acest lucru înseamnă că, dacă utilizați o 

funcție și aveți nevoie de ajutor pentru aceasta, apăsați F1 și se va deschide OneCNC 

Help, afișând subiectul relevant. 
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OneCNC CAD Tutorial 1 

Introducere în desenul Cad 

Acest tutorial este conceput pentru toate produsele OneCNC. 

Acest tutorial vă va conduce rapid prin funcțiile esențiale pentru desenarea și 

modificarea geometriei în OneCNC, pentru a vă familiariza în cel mai scurt timp 

posibil. În exercițiile din acest capitol, poziționarea exactă nu este importantă. Scopul 

este de a obține o imagine de ansamblu a procesului de desenare în OneCNC. 

Începeți un nou desen 

Când porniți OneCNC, veți avea un nou fișier pregătit pentru a desena. 

 

De asemenea, puteți lansa un fișier nou făcând clic pe pictograma New File (Fișier 

nou) din bara de instrumente Standard. 

 

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când începeți să lucrați într-un fișier 

nou este să faceți clic pe Save (Salvare) și să salvați fișierul .ONECNC. Dacă salvați 

acest tutorial, îl veți putea deschide și relua de unde ați rămas dacă sunteți întrerupt. 
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Piesa se va deschide în vizualizarea 3D implicită. Dreptunghiul mai întunecat 

construiește planul, care indică planul XY al sistemului de coordonate în care veți 

desena. Mai târziu veți vedea cum puteți muta și roti planul pentru a defini un nou 

sistem de coordonate, dar pentru moment îl vom lăsa în poziția XY implicită. 

Linii 

Vom începe cu liniile, cea mai comună entitate de desen. 

 

Faceți clic pe pictograma Line (Linie) pentru a deschide meniul Line din caseta de 

instrumente. 
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Indicatorul mouse-ului se va fixa pe pozițiile de grilă din planul de desen.Faceți clic 

pentru a selecta un punct de pornire pentru noua linie. 

 

Indicatorul mouse-ului va avea atașată o previzualizare a liniei care urmează să fie 

trasată. Faceți clic pe un nou punct al grilei pentru a trasa o linie orizontală. 

 

Comanda Line trasează linii consecutive. Faceți clic din nou pentru a trasa o linie 

verticală de la ultimul punct 
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Deplasați din nou indicatorul mouse-ului pe orizontală și veți vedea o linie 

indicatoare atunci când noul punct final al liniei este aliniat cu poziția inițială. Faceți 

clic pentru a termina linia pe alinierea verticală. 

 

Țineți indicatorul mouse-ului aproape de începutul lanțului de linii și veți vedea 

indicatorul Endpoint. Faceți clic pentru a termina noua linie la punctul final al primei 

linii. 

 

43 



 

Țineți indicatorul mouse-ului în apropierea liniei anterioare și veți vedea indicatorul 

Midpoint. Faceți clic pentru a termina noua linie pe punctul median al liniei 

anterioare. 

 

Faceți clic dreapta pentru a termina lanțul de linii. 

Comanda Line va fi în continuare activă. Puteți începe o linie de la o nouă poziție și 

continua ca și până acum. 

 

Faceți clic lângă o linie pe care ați trasat-o deja. Punctul de pornire se va afla pe linia 

existentă. 
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Deplasați indicatorul mouse-ului lângă o altă linie și faceți clic pentru a vă conecta la 

aceasta. 

 

Faceți clic dreapta de două ori pentru a încheia comanda Line. 
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Dați clic pe pictograma Select All (Selectați totul) pentru a selecta liniile pe 

care tocmai le-ați trasat. 

Faceți clic pe pictograma de ștergere pentru a șterge zona de desen. 

 

Porniți din nou comanda Line (Linie) și exersați desenarea liniilor.Puteți introduce o 

poziție exactă pentru punctul final al unei linii introducând coordonate în caseta de 

instrumente. De asemenea, puteți defini o linie prin introducerea unei valori pentru 

lungimea liniei sau a unui unghi față de ultimul segment de linie. 

Ștergeți liniile atunci când sunteți gata să continuați. 

Dreptunghi 

Comanda Rectangle creează un dreptunghi cu posibilitatea de a aplica o anumită rază 

pe toate colțurile. 

 

Faceți clic pe pictograma Rectangle (Dreptunghi) din meniul Line (Linie) pentru a 

lansa comanda Rectangle (Dreptunghi). 
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Pentru a defini primul colț al dreptunghiului, puteți face clic pe o entitate sau pe o 

grilă sau puteți introduce coordonate în caseta de instrumente. 

Acesta va fi punctul în care laturile dreptunghiului se vor intersecta înainte de a fi 

filetate. 

 

Se afișează o previzualizare a dreptunghiului, cu cel de-al doilea colț atașat la 

indicatorul mouse-ului. Faceți clic pe sau introduceți o poziție pentru cel de-al doilea 

colț. Al doilea colț poate fi, de asemenea, setat prin introducerea unei lungimi X și a 

unei lățimi Y pentru dreptunghi. 
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Indicatorul mouse-ului este încă activ, gata să selecteze un colț de început pentru un 

nou dreptunghi. 

Desenați mai multe dreptunghiuri, folosind diferite opțiuni, cum ar fi o rază de colț 

zero sau valori pentru Lungime sau Lățime. 

Faceți clic dreapta când sunteți gata să încheiați comanda. 

Faceți clic pe pictograma Select All (Selectare tot) pentru a selecta 

dreptunghiurile pe care tocmai le-ați desenat. 

Faceți clic pe pictograma Delete (Ștergere) pentru a șterge zona de desen. 

Cercuri 

Comanda Circle (Cerc) creează un cerc cu un diametru dat. 

 

Faceți clic pe pictograma Arc pentru a deschide meniul Arc din caseta de 

instrumente. 

 

Pictograma Circle din meniul Arc este evidențiată, ceea ce arată că comanda Circle 

este pornită automat. 
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O previzualizare a cercului este atașată la indicatorul mouse-ului. 

Faceți clic pe sau introduceți o poziție pentru centrul cercului. 

 

Comanda Circle continuă și puteți plasa un alt cerc prin punctul său central. 

 

Puteți modifica Diametrul în caseta de instrumente înainte de a plasa următorul cerc. 
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Faceți clic dreapta atunci când doriți să încheiați comanda Circle. 

Faceți clic pe Select All (Selectare tot) și apoi pe pictograma Delete 

(Ștergere) pentru a șterge zona de desen. 

Decalarea entităților și a limitelor 

La desenarea unei piese este adesea necesară o entitate sau o limită decalată.În 

OneCNC, acest lucru se realizează cu ajutorul comenzii Parallel/Offset. 

 

Pentru a exersa comanda Parallel/Offset, desenați un dreptunghi cu colțurile filetate. 

Compensarea entităților unice 

 

Faceți clic pe pictograma Parallel/Offset din meniul Line pentru a lansa comanda. 
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Selectați o latură a dreptunghiului. 

 

Deplasați indicatorul mouse-ului și veți vedea o previzualizare a entității selectate 

care este decalată. Atunci când previzualizarea se află în locul în care doriți să fie 

decalată, faceți clic pentru a crea entitatea decalată. 
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Acum puteți selecta o altă entitate unică și puteți crea un decalaj făcând clic atunci 

când previzualizarea se află acolo unde doriți decalajul. 

 

Dați clic dreapta pentru a încheia comanda atunci când ați terminat de făcut 

decalaje unice. 

 

 

 

 

 

 

 

52 



 

Compensarea unei limite 

 

Ștergeți decalajele individuale pe care le-ați făcut sau faceți clic pe Undo până când 

reveniți la dreptunghiul cu colțuri filetate. 

 

Faceți clic pe pictograma Parallel/Offset din meniul Line (Linie) pentru a lansa 

comanda. 

 

 

Selectați aceeași parte a dreptunghiului. 

Va apărea previzualizarea decalajului unic, dar nu faceți clic pentru a-l plasa. 
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Deplasați indicatorul mouse-ului aproape de capătul liniei selectate, iar limita 

conectată va fi evidențiată. Faceți clic pentru a selecta limita pentru decalare. 

 

Acum, previzualizarea va afișa o previzualizare a întregii limite care este decalată. 

Faceți clic pentru a plasa decalajul. Comanda se va repeta. 

 

Dați clic dreapta după ce ați terminat de creat decalajele. 

Selectați All (Toate) și Delete (Ștergeți) înainte de a continua. 
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 Deplasarea entităților  

Entitățile pot fi mutate, copiate, redimensionate, rotite și oglindite.Aceste funcții de 

transformare pot fi accesate făcând clic pe pictograma Transform din caseta de 

instrumente pentru a deschide meniul Transform. 

 

Vom începe cu comanda Move. Folosiți snap-uri de grilă pentru a desena un pătrat 

uniform în jurul originii lumii și desenați două cercuri pe colțurile din stânga 

pătratului. 

Înainte de a lansa o comandă de transformare, entitățile trebuie să fie 

selectate.Faceți clic pe pictograma Select pentru a selecta entitățile una câte una. 

 

Faceți clic pe fiecare dintre cercuri pentru a le selecta. Entitățile selectate își schimbă 

culoarea în roșu atunci când sunt selectate. Dacă selectați o entitate din greșeală, 

faceți din nou clic pe ea și aceasta va fi eliminată din setul de selecție. 

Faceți clic dreapta pentru a finaliza selecția. 
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Faceți clic pe pictograma Transform pentru a deschide meniul Transform din caseta 

de instrumente. 

 

Pictograma Move (Mutare) din meniul Transform (Transformare) este evidențiată, 

ceea ce arată că comanda Move (Mutare) este lansată automat. 

 

Puteți selecta sau introduce o poziție ca punct de plecare pentru o mișcare. Faceți 

clic pe punctul median al liniei dintre cercuri. 

 

O previzualizare a entităților care sunt mutate va fi atașată la indicatorul mouse-ului. 

Umbrele indică poziția inițială a entităților. Faceți clic pe punctul median al liniei 

opuse pentru a muta cercurile. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Move. Entitățile mutate sunt în 

continuare selectate, pregătite pentru o altă comandă. 

Faceți clic pe Deselect All (Deselectați totul) pentru a lăsa cercurile neselectate. 
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Copierea entităților 

 

Faceți clic pe pictograma Select (Selectare) și selectați cercul din partea de sus a 

pătratului. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia selecția. 

 

Faceți clic pe pictograma Copy Move din meniul Transform din caseta de instrumente 

pentru a lansa comanda Copy. 

 

Selectați intersecția dintre cerc și partea dreaptă a pătratului ca punct de plecare al 

mișcării. 
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Deplasați indicatorul mouse-ului în partea stângă a pătratului. Faceți clic pe 

intersecția dintre partea stângă a pătratului și indicatorul orizontal punctat pentru a 

stabili punctul de sosire al mișcării. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia copierea din punctul de pornire curent. 

 

Comanda Copy move este încă activă. Selectați centrul cercului ca punct de plecare 

pentru o altă copie. 

 

Faceți clic pe colțul diagonal opus al pătratului pentru a crea o copie acolo. 



 

Faceți clic dreapta pentru a termina copia curentă. 

Faceți din nou clic dreapta pentru a încheia comanda Copy move. 

Faceți clic pe Deselect All pentru a lăsa cercul original neselectat. 

Rotirea 

Entitățile pot fi rotite în jurul unui centru de rotație selectat. Axa de rotație poate fi 

paralelă cu axa X, Y sau Z a sistemului de coordonate World sau Plane. 

 

 

Selectați toate laturile pătratului. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia selecția. 

 

Faceți clic pe pictograma Rotate din meniul Transform (Transformare). 
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Pentru a selecta centrul de rotație, deplasați indicatorul mouse-ului la intersecția 

dintre axa X și axa Y. Faceți clic atunci când apare indicatorul pătrat World origin. 

 

Caseta de instrumente afișează acum șase opțiuni pentru axa de rotație. Modul de 

rotație implicit este Rotation Z plane, care rotește entitățile în planul de desenare 

curent. 

Puteți introduce gradele exacte de rotație în oricare dintre aceste câmpuri, dar 

pentru valorile de rotație obișnuite, în fereastra de desen este afișat un raportor de 

rotație cu marcaje la intervale de 15°. 
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Deplasați indicatorul mouse-ului în jurul protractorului și faceți clic pentru a roti 

pătratul cu 45°. 

Faceți clic dreapta de două ori pentru a încheia comanda de rotație. 

Faceți clic pe Deselect All pentru a lăsa pătratul original neselectat. 

Setarea proprietăților desenului curent 

OneCNC are un sistem de desenare în două culori, controlat prin casetele de selecție 

a culorilor din bara de stare. 

 

Selectorul de culori din stânga este pentru geometrie, iar cel din dreapta este pentru 

suprafețe și modele. Pentru a seta culoarea curentă, faceți clic pe selector și selectați 

culoarea pe care doriți să o utilizați. Pentru a reveni la culoarea implicită, faceți clic 

pe pătratul mic din colțul selectorului. 

 

Pentru a selecta stilul și grosimea liniei cu care doriți ca toate entitățile noi să fie 

desenate, faceți clic pe pictograma Styles (Stiluri). 

OneCNC folosește culoarea roșie pentru a indica faptul că un obiect este selectat, 

deci nu folosiți culoarea roșie pentru dese 
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Utilizarea straturilor 

Fiecare entitate creată în OneCNC se spune că se află "pe" un strat. Straturile vă 

oferă control asupra entităților de pe fiecare strat ca grup. De exemplu, dacă 

desenați dimensiuni pe un strat numit "Dimensions" (Dimensiuni), puteți apoi 

dezactiva afișarea stratului pentru a ascunde toate dimensiunile în timp ce lucrați la 

geometria desenată. 

Faceți clic pe fila Layer din dreapta jos a ecranului pentru a deschide Layer Manager. 

 

Până acum ați lucrat într-un fișier nou, pe stratul implicit, Layer 1. Acum vom crea un 

nou strat și vom muta o parte din geometrie pe noul strat. 

 

Pentru a adăuga un nou strat, faceți clic pe pictograma + din partea de sus a Layer 

Manager. 

 

Noul strat este creat cu numele implicit Layer 2. Faceți clic pe pictograma de lângă 

pictograma + pentru a redenumi stratul. 
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Introduceți "Circles" ca nume pentru noul strat și faceți clic pe OK. 

 

Lista de straturi este ordonată în ordine alfabetică, astfel încât stratul Cercuri se află 

acum deasupra Stratului 1. Acesta este evidențiat în albastru, indicând că este stratul 

activ pe care vor fi create noile entități, dar X-ul din coloana de vizibilitate arată că 

este un strat gol. 

 

Selectați toate cercurile din desenul de exercițiu. 

Faceți clic pe pictograma Modify (Modificare) din bara de stare. 
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În fereastra de dialog Modify Selected Attributes (Modificarea atributelor selectate), 

puteți modifica culoarea, tipul de linie, grosimea sau stratul entităților. Selectați 

stratul Circles (Cercuri) din lista Layer (Strat) pentru a muta entitățile selectate în acel 

strat. 

 

Acum există o pictogramă cu un ochi verde în coloana de vizibilitate a stratului 

Cercles, indicând că toate entitățile de pe strat sunt vizibile. Pătratul roșu de selecție 

indică faptul că toate entitățile de pe strat sunt selectate. Faceți clic pe pătrat pentru 

a deselecta cercurile. 

 

Dați clic pe pictograma ochiului deschis pentru stratul Cercuri și acesta se va 

închide.Acest lucru va opri afișarea tuturor entităților de pe acest strat. 
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Acum veți putea vedea clar pătratele. 

Tăierea entitatilor 

Funcțiile de tăiere sunt utilizate pentru a scurta sau extinde entitățile existente. 

 

Foarfecă 

Cea mai rapidă modalitate de a tăia părțile nedorite ale geometriei este utilizarea 

instrumentului Scissors (foarfecă). 

 

Faceți clic pe pictograma Scissors (Foarfecă) pentru a porni comanda Scissors 

(Foarfecă). 

 

Faceți clic pe o parte nedorită a unei linii sau a unui arc. 
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Geometria va fi tăiată înapoi până la următoarea intersecție cu o altă linie sau arc, iar 

comanda continuă. Puteți continua tăierea făcând clic pe părțile nedorite ale 

geometriei. 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda atunci când ați terminat de tăiat 

entități. 
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Trim doi 

Această funcție va scurta sau extinde două arce sau linii până la intersecția lor 

comună. Este o funcție importantă, deoarece poate fi utilizată pentru a se asigura că 

un lanț de entități sunt conectate în mod corespunzător la punctele lor finale. 

 

Deschideți un fișier nou pentru a exersa utilizarea comenzii Trim Two. Desenați 

câteva linii care se încrucișează și câteva linii neconectate. 

 

Lansați comanda Trim Two făcând clic pe pictograma Trim Two din meniul Trim din 

caseta de instrumente. 

 

Faceți clic pe prima linie pe care doriți să o tăiați, pe partea de intersecție pe care 

doriți să o păstrați. 
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Faceți clic pe cea de-a doua linie pe care doriți să o tăiați, pe partea intersecției pe 

care doriți să o păstrați. 

 

Liniile vor fi tăiate până la intersecția lor. În acest exemplu, ambele linii au fost 

scurtate. 

Comanda continuă și puteți face clic pe următoarea linie pe care doriți să o tăiați. 
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Faceți clic pe următoarea linie pentru a o tăia. În acest exemplu, o linie va fi scurtată 

și una va fi prelungită pentru a se întâlni la intersecția lor. 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda atunci când ați terminat de tăiat. 

Cele patru linii din acest exemplu au fost acum tăiate pentru a forma o limită închisă. 

Faceți clic pe Select All și apoi pe pictograma Delete pentru a șterge 

zona de desen. 
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Selecția lanțului 

Selecția lanțului este o funcție importantă care selectează entități consecutive pentru 

a forma un lanț de profil. Un lanț de profile poate fi deschis sau închis. 

Pentru multe funcții CAM, va trebui să selectați un lanț de profiluri format din 

entități consecutive ca prim pas al definirii traseului de prelucrare. 

 

Pentru a exersa selecția în lanț, desenați un dreptunghi cu colturi rotuunjite. 

Selectarea unui profil complet ca lanț 

Faceți clic pe pictograma Chain Selection (Selectare lanț) pentru a intra în modul de 

selectare a lanțului. 

 

Pointerul mouse-ului se schimbă în cuvântul "start". 

Faceți clic pe entitatea care va fi prima din lanț. 
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Deplasați indicatorul mouse-ului până când săgețile roșii sunt îndreptate în direcția în 

care doriți să selectați în lanț. Faceți clic pentru a seta direcția. 

 

Pictorul mouse-ului se schimbă în cuvântul "end" (sfârșit). Faceți clic pe ultima 

entitate din lanțul pe care doriți să îl selectați sau apăsați tasta F3 pentru a selecta 

automat toate entitățile consecutive. 

 

Se va selecta lanțul. Acum puteți începe să selectați un alt lanț sau puteți face clic 

dreapta pentru a încheia selecția lanțului. 

71 



 

Selectarea unei părți a unui profil ca lanț 

Faceți clic pe pictograma Deselect All (Deselectare tot) pentru a șterge selecția 

anterioară. 

Faceți clic pe pictograma Chain Selection (Selectare lanț) pentru a intra în 

modul de selectare a lanțului. 

 

Pointerul mouse-ului se schimbă în cuvântul "start". 

Faceți clic pe entitatea care va fi prima din lanț. 

 

Deplasați indicatorul mouse-ului până când săgețile roșii sunt îndreptate în direcția în 

care doriți să selectați în lanț. Faceți clic pentru a seta direcția. 
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Pointerul mouse-ului se schimbă în cuvântul "end" (sfârșit). Faceți clic pe o entitate 

pentru a încheia lanțul. 

 

Indicatorul mouse-ului caută în continuare un capăt de lanț. Puteți face clic mai 

departe de-a lungul lanțului pentru a adăuga una sau mai multe entități la selecția 

lanțului. 

 

Faceți clic dreapta când sunteți gata să finalizați selectarea lanțului. Acum puteți 

începe să selectați un alt lanț sau puteți face din nou clic dreapta pentru a încheia 

selecția lanțului. 
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OneCNC CAD Tutorial 2 

Desen 2D 

Acest tutorial este conceput pentru toate produsele OneCNC. 

 

În acest tutorial vom folosi unele dintre caracteristicile de economisire a timpului ale 

desenului CAD OneCNC pentru a arăta cât de ușor poate fi construită o piesă. Vom 

desena o piesă cu rotunjiri și șanfrenuri și o fantă la un unghi de 75 de grade. 

Începeți un nou fișier și salvați-l ca "Cad Tutorial 2". 

Faceți clic pe pictograma View (Vizualizare) din bara de stare pentru a 

deschide meniul View (Vizualizare) și selectați CAD View (Vizualizare CAD). 

Vizualizarea CAD este o vizualizare specială de sus în jos, specifică pentru desenarea 

2D în format 

 

Planul XY. 

În vizualizarea CAD, toate desenele sunt în coordonate mondiale. 
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Pasul 1: Desenați profilul exterior 

 

Faceți clic pe pictograma Rectangle (Dreptunghi) din meniul Line (Linie) pentru a 

lansa comanda Rectangle (Dreptunghi). 

Introduceți 0 pentru Corner Radius, pentru a desena dreptunghiul cu colțuri ascuțite. 

 

Introduceți coordonatele în caseta de instrumente sau folosiți o grilă pentru a începe 

dreptunghiul la X10 Y10. Apoi puteți introduce 150 pentru Lungime și 100 pentru 

Înălțime pentru ca dreptunghiul să aibă 150 de lățime în X și 100 de înălțime în Y. 

Pentru a crea semicercul din partea dreaptă a piesei, porniți comanda Arc Sketch din 

meniul Arc. 

 

Faceți clic pe punctul median al liniei verticale din partea dreaptă a piesei pentru a 

localiza centrul arcului. 
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Funcția Arc Sketch (Schiță de arc) necesită acum rază de arc, unghi de început și 

unghi de sfârșit. Fiecare dintre acestea poate fi definit prin introducerea unei valori în 

caseta de instrumente sau făcând clic pe o entitate sau pe o grilă. 
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Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Arc Sketch. 

 

Pentru a desena linia înclinată în partea superioară stângă a piesei, selectați meniul 

Line (Linie) pentru a lansa comanda Line (Linie). 

 

Faceți clic pe linia verticală din stânga piesei, între punctul median și capătul 

superior. 
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Deplasați indicatorul mouse-ului de-a lungul noii previzualizări a liniei până când 

acesta se fixează pe linia orizontală din partea superioară a piesei și faceți clic pentru 

a trasa linia. 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Line. 

Acum putem tăia segmentele de linie nedorite. 
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Porniți comanda Scissors din meniul Trim/Break. 

 

Faceți clic pe segmentul din interiorul semicercului pentru a-l elimina. 

 

Dați clic pe segmentele din stânga sus a piesei pentru a le elimina. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Scissors (Foarfecă). 

În continuare, vom crea filetul din colțul din stânga jos al piesei. 

 

Porniți comanda Fillet din meniul Arc. 
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În continuare, vom crea un șanfrenaj în colțul din dreapta jos al piesei. 

 

Lansați comanda Chamfer (Șanfrenare) din meniul Line (Linie). 
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Pasul 2: Desenați fanta înclinată 

Primul pas în construcția fantei va fi trasarea liniei centrale.

 

Selectați meniul Line (Linie) pentru a lansa comanda Line (Linie)

 

Deplasați indicatorul mouse-ului în apropierea centrului arcului de racord și faceți clic 

pentru a plasa acolo punctul de început al liniei. 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia secvența Line curentă și faceți din nou clic 

dreapta pentru a încheia comanda Line. 
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Desenul piesei ar trebui să arate acum astfel. 

 

Lansați comanda Circle pentru a desena cercuri care vor deveni arce la fiecare capăt 

al fantei. 

 

 

Faceți clic pe punctul de capăt inferior al liniei centrale pentru a desena primul arc de 

capăt al fantei. 
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Faceți clic pe punctul final superior al liniei centrale pentru a desena al doilea arc de 

capăt al fantei. 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Arc. Ar trebui să aveți acum două 

cercuri cu diametrul inegal, unul la fiecare capăt al liniei centrale. 
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În continuare, vom uni cercurile cu linii tangente. 

 

Porniți comanda Line Tangent (Linie tangentă) din meniul Line (Linie) din Toolbox. 

 

Desenați prima linie tangentă făcând clic în apropierea locului unde vor fi tangentele. 

 

Desenați a doua linie tangentă făcând clic în apropierea locului unde vor fi 

tangentele. 
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Începeți comanda Single Selection. 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia procesul de selecție. 

Faceți clic pe pictograma Delete (Șterge) sau apăsați tasta Delete (Șterge) 

pentru a șterge linia mediană. 
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Porniți comanda Scissors din meniul Trim. 

 

Faceți clic pe segmentul nedorit al cercului inferior pentru a-l îndepărta.Cercurile au 

un punct final la 0°, astfel încât trebuie să faceți clic de două ori pentru a elimina 

ambele capete ale acestuia. 

 

Faceți clic pe segmentul nedorit al cercului superior pentru a-l îndepărta.Arcul rămas 

va fi compus din două arce din cauza punctului final al cercului la 0°. Este o bună 

practică să tăiați acest segment la un singur arc. Faceți clic sub punctul final de 0° 

pentru a elimina arcul mai mic.                                                                                          87 



 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Scissors. 

 

Porniți comanda Trim Two. 
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Desenul dvs. ar trebui să arate acum ca în imaginea de la începutul acestui tutorial, 

care este acum completă. 

 

 

OneCNC CAD Tutorial 3 

Modelarea solidă prin extrudare 

Acest tutorial este destinat versiunilor Expert și Professional ale 

OneCNC. 

 

În acest tutorial vom folosi comenzile de extrudare a solidului OneCNC pentru a 

construi o piesă solidă 3D. Veți avea nevoie de contururile desenate în CAD Tutorial 2 

înainte de a încerca acest tutorial. Vom extruda piesa cu un unghi conic și vom tăia 

fanta de trecere cu pereți verticali. 
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Pasul 1: Completați Tutorialul CAD 2 și salvați o copie. 

 

Completați "CAD Tutorial 2" și salvați fișierul. Folosiți Save As din meniul File pentru a 

salva o copie ca "CAD Tutorial 3". Apăsați bara de spațiu și setați vizualizarea pe 

Trimetric. Piesa dvs. ar trebui să apară așa cum se arată în această imagine. 

Pasul 2: Creați un solid prin extrudare din curbe. 

 

Faceți clic pe pictograma Extrude din caseta de instrumente pentru a deschide 

meniul Extrude. 

 

Faceți clic pe pictograma Extrude Curves. 
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Faceți clic dreapta pentru a încheia etapa de selecție a comenzii, deoarece în 

acest caz dorim să creăm slotul folosind setări diferite. 

 

Înălțimea extrudării poate fi setată cu un clic de mouse sau prin introducerea 

înălțimii în caseta de instrumente. Pe măsură ce mișcați mouse-ul, veți vedea o 

previzualizare a extrudării, iar înălțimea curentă va fi afișată în caseta de instrumente 

(toolbox height entry). 
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Faceți clic în fereastra de desen și solidul extrudat este creat cu o conicitate externă 

de 15 grade. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda. 

Pasul 3: Creați fanta cu o tăietură extrudată 

Limita fantei pe care dorim să o folosim este ascunsă de solidul pe care l-am creat. 

Am putea schimba direcția de vizualizare, dar nu este necesar să facem acest lucru, 

deoarece putem schimba setarea de afișare a modelului în Transparent. 

Faceți clic pe pictograma Display (Afișare) pentru a deschide meniul Display 

(Afișare). 

Selectați Transparent. Geometria fantei va fi acum vizibilă prin piesă. 

Faceți clic pe pictograma Extrude cut ( decupare extrudată) din meniul Extrude 

(Extrudare). 
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Selectați limita internă pentru a crea extrudarea tăiată. 

Se poate utiliza doar o singură limită pentru o tăiere prin extrudare, astfel încât nu 

trebuie să faceți clic dreapta pentru a încheia selecția limitei. 

 

 

 

Deoarece dorim o tăietură transversală, distanța exactă de extrudare este 

importantă. Deplasați indicatorul mouse-ului în sus până când previzualizarea 

extrudării nu se află deasupra piesei și faceți clic pentru a efectua tăierea prin 

extrudare. 
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Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Extrude Cut. 

Faceți clic pe pictograma Display (Afișare) și schimbați modul de afișare înapoi 

la Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 



 

OneCNC CAD Tutorial 4 

Lucrul cu planurile 

Toată geometria nouă a liniilor și arcurilor, precum și modelele de suprafețe și solide 

sunt create în sistemul actual de coordonate de construcție, care este independent 

de sistemul de coordonate mondial. 

Atunci când deschideți un fișier nou în OneCNC, planul de construcție curent este 

planul XY. Axele X și Y ale acestui plan coincid cu axele X și Y ale sistemului mondial 

de coordonate. 

 

Un dreptunghi transparent indică poziția și orientarea planului XY al sistemului actual 

de coordonate de construcție. Selectorul Origin (Origine) din dreapta barei Status 

(Stare) arată că este activă intrarea coordonatelor World. 

 

Dacă faceți clic pe selectorul Origin (Origine), se va activa introducerea coordonatelor 

plane.Va apărea un indicator de origine plană. 

 

95 



 

 

Ca o introducere în funcțiile Plane, vom poziționa un plan ca ajutor pentru a construi 

o piramidă trunchiată. 

Pasul 1: Desenați o piramidă wireframe 

Începeți un fișier nou și salvați-l ca "Cad Tutorial 4". 

 

Selectați intrarea coordonatelor World și utilizați comanda Rectangle pentru a 

desena un pătrat de la X0 Y0 la X100 Y100. 

 

Porniți comanda Line și faceți clic pe colțul pătratului pentru a începe prima muchie a 

piramidei. 
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Faceți clic pe un colț adiacent al pătratului pentru a termina cea de-a doua muchie a 

piramidei. 

 

Faceți clic dreapta pentru a încheia secvența curentă de linii și construiți celelalte 

două muchii făcând clic pe colț, vertex și colț. 

Faceți clic dreapta de două ori pentru a încheia comanda Line. 
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Pasul 2: Poziționarea planului 

Deschideți caseta de dialog Planes (Planuri) făcând clic pe pictograma Plane 

(Plan) din bara de stare. 

 

Dați clic pe pictograma Push sau Pull Plane din fereastra de dialog Planes. 

Această comandă va deplasa planul curent în sus sau în jos de-a lungul axei sale Z. 

 

Introduceți o valoare de tragere de 50 și faceți clic pe OK. 

Planul va fi deplasat pe verticală cu 50 mm. 
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Faceți clic pe selectorul Origin (Origine) pentru a activa coordonatele 

planului.Indicatorul Plane origin (Originea planului) arată originea planului mutat. 

Acum vom înclina planul pe axa sa Y pentru a crea unghiul de trunchiere a piramidei. 

Dați din nou clic pe pictograma Plane pentru a deschide fereastra de dialog 

Planes (Planuri). 

Faceți clic pe pictograma Rotate Plane (Rotire plan). 

 

Planul poate fi rotit în jurul axelor lumii sau în jurul propriilor sale axe. 

Pentru a roti planul în jurul propriei sale axe Y, introduceți 15 în caseta de intrare 

Plane Y tilt și faceți clic pe OK. 
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Planul este înclinat pe propria axă Y. Originea planului va fi în continuare direct 

deasupra originii lumii. 

Vom salva această poziție a planului pentru a ne putea întoarce la ea cu ușurință. 

Pasul 3: Salvați poziția planului 

Faceți clic din nou pe pictograma Plan pentru a deschide caseta de dialog Planes 

(Planuri). 
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Pasul 4: Creați piramida trunchiată 

 

Pentru a trunchia marginile piramidei, deschideți meniul Trim din caseta de 

instrumente și faceți clic pe pictograma Trim to plane. Această comandă taie liniile 

sau arcele care trec prin plan până la intersecția cu planul. 

 

Faceți clic pe o margine a piramidei, între bază și plan. 

Marginea va fi tăiată acolo unde se întâlnește cu planul. Faceți clic pe următoarea 

muchie pentru a o tăia. 
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Marginea va fi tăiată acolo unde se întâlnește cu planul. Faceți clic pe următoarea 

muchie pentru a o tăia. 

 

Continuați până când toate cele patru linii sunt ajustate la plan. 

După ce ați tăiat toate cele patru muchii laterale ale piramidei, utilizați comanda Line 

pentru a le uni. Aceste linii formează limita trunchiului. 
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Pasul 5: Reveniți la planul XY implicit 

 

 

Pentru a afla mai multe despre comenzile plane în OneCNC, accesați "Planuri de 

construcție" în secțiunea CAD din OneCNC Help. 
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Desen tehnic OneCNC 

Desene automate de la 3D la 2D 

Acest tutorial este destinat versiunilor Expert ale OneCNC și Solid Creator. 

Transformarea automată a modelului 3D în desen CAD 2D este o caracteristică 

standard a versiunilor OneCNC Solid Creator și OneCNC Expert și poate fi adăugată ca 

modul opțional la OneCNC Mill Professional. 

 

În mod tradițional, un desen tehnic era primul pas în producția unei piese. Acum, 

puteți proiecta piesa ca model 3D și crea automat unul sau mai multe desene tehnice 

din piesă. 

Desenele din spațiul de hârtie sunt asociate modelului, astfel încât, în cazul în care 

proiectul se modifică, puteți modifica modelul piesei și apoi să actualizați automat 

vederile desenelor pentru a afișa piesa revizuită. 

Crearea unui desen tehnic în OneCNC se face în două etape.Prima etapă constă în 

crearea unei pagini de desen cu un bloc de titlu și o margine. Apoi, puteți crea și 

gestiona vizualizări ale modelului dvs. în layout. 
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Adăugați o pagină de desen cu bordură și bloc de titlu 

Pentru a adăuga o nouă pagină, faceți clic pe pictograma Pages (Pagini) din 

bara de stare. 

Se va deschide fereastra de dialog Page Manager. 
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Sunt furnizate șabloane pentru dimensiuni standard ale hârtiei, cu margini și blocuri 

de titlu prestabilite. Selectați un șablon pentru dimensiunea de hârtie pe care o doriți 

din lista de șabloane și introduceți un nume pentru pagină. 

Secțiunea Șablon de completare automată conține intrări care pot fi adăugate 

automat la blocul de titlu. Completați-le după cum este necesar și faceți clic pe OK. 

 

Noua pagină apare acum în lista Pages din Page Manager. 

Pagina selectată va fi afișată în fereastra principală de desen, cu blocul de titlu care 

prezintă detaliile introduse în caseta de dialog Page Setup. Acum puteți plasa 

vizualizări din lista Views (Vizualizări) în noua pagină.  

Pentru a reveni la mediul principal de desenare, selectați Model Space (Spațiu 

model) în caseta de dialog Pages (Pagini). 
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Adăugarea de vederi ale modelului la un layout de pagină de desen 

Puteți adăuga o vizualizare a modelului la un layout de pagină de desen existent în 

orice etapă a procesului de proiectare. 

 

În lista Pagini din Managerul de pagini, selectați aspectul de pagină pe care îl doriți.  

să adăugați vizualizarea. 

Selectați vizualizarea din lista Views (Vizualizări), iar o previzualizare a vizualizării va 

apărea în secțiunea inferioară a dialogului Page Manager (Manager de pagini). 

Faceți clic pe pictograma Place view on page (Plasați vizualizarea pe pagină) pentru a 

adăuga vizualizarea la pagină. 
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Vizualizarea va fi atașată cursorului. Faceți clic pentru a plasa vizualizarea atunci când 

aceasta se află în poziția dorită. 

 

După plasarea vizualizării, reveniți din nou la Pages Manager și puteți continua să 

plasați vizualizări, după cum este necesar. 

Vizualizările nu sunt limitate la reprezentări ortogonale. O vedere izometrică oferă o 

bună indicație a modului în care arată de fapt piesa. 
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Puteți crea o vedere de secțiune în lista Vizualizări folosind un plan poziționat în locul 

în care doriți secțiunea.De asemenea, puteți folosi un plan pentru a defini o vedere 

dintr-o anumită direcție. 

 

Vizualizările și secțiunile pot fi cotate după cum este necesar pentru a completa 

desenul. 

Cu ajutorul modulului 3D to 2D Technical Drawing puteți crea rapid desene 

profesionale la standarde recunoscute. Pentru mai multe detalii despre utilizarea 

modulului, consultați subiectul Desenare automată din 3D în 2D din secțiunea CAD 

din OneCNC Help.                                                                                                               109 



 

OneCNC Profiler Tutorial 1 

Crearea pieselor și adăugarea la lista de piese 

OneCNC Profiler dispune de funcții dedicate, concepute pentru a face cât mai eficient 

posibil procesul de anvelopare a pieselor într-o foaie și de generare a operațiunilor 

de prelucrare. 

 

Fluxul de lucru pentru anveloparea și tăierea pieselor cu OneCNC Profiler cuprinde 

cinci etape: 

1. Desenați sau importați piesele pe care doriți să le tăiați. 

2. Adăugați piesele în lista Parts (Piese) din Nesting Manager (Manager de 

anvelopare). 

3. Încadrați formele pieselor în foi. Nesting-ul poate fi realizat automat, cu opțiunea 

de a ajusta nesting-ul manual, dacă se dorește.  

4. Definiți operațiile de tăiere pentru piesele nesting. Este posibil să se definească 

găurirea pentru orice cercuri din cadrul unei piese, iar orice altă geometrie din 

interiorul limitei unei piese poate fi gravată. 

5. Emiteți codul NC. 

 

 

110 



 

Pasul 1: Creați un nou document și piesele care să se cuibărească. 

Dacă nu ați făcut-o deja, finalizați Tutorialul CAD 1 înainte de a încerca acest tutorial. 

Vom desena două piese dreptunghiulare și o piesă circulară pentru a exersa 

îmbinarea. Fiecare piesă va avea cercuri pentru a reprezenta găuri de șuruburi pentru 

găurire și text vectorizat pentru gravură. 

 

Foaia de îmbinare este produsă în cadranul pozitiv (X+Y+), astfel încât vom desena 

geometria piesei noastre la distanță sub axa X și la dreapta axei Y. 

 

Salvați un nou fișier ca Tutorial Profiler 1. 

Selectați Cad View (Vizualizare Cad) din meniul de selecție View (Vizualizare). 
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Faceți clic pe pictograma Rectangle (Dreptunghi) din meniul Line (Linie) pentru a 

lansa comanda Rectangle (Dreptunghi). 

 

 

Faceți clic pe o grilă pentru a poziționa primul colț la aproximativ X100 și Y-300. 

Poziția exactă a piesei nu este importantă. 
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Dreptunghiul va fi desenat, iar comanda dreptunghi este încă activă. 

Acum vom desena un alt dreptunghi în interiorul primului, pentru a face o deschidere 

în piesă. 

 

Dați clic pe grila care se află la 50 în X și Y din colțul din stânga jos al dreptunghiului 

exterior. 
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Se va desena dreptunghiul interior. 

 

Faceți clic pe o grilă din dreapta conturului primei părți pentru a începe dreptunghiul 

celei de-a doua părți. 
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Dreptunghiul va fi desenat, iar comanda dreptunghi este încă activă. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Rectangle. 

 

Deschideți meniul Arc din caseta de instrumente. Comanda Circle (Cerc) este activată 

automat. 

 



 

 

Faceți clic pe un punct de fixare a grilei pentru a plasa cercul. 

Vom adăuga acum câteva cercuri la fiecare piesă pentru a reprezenta găurile de 

șuruburi pentru găurire. 

 

 

Dați clic pe snap-uri de grilă pentru a plasa un cerc de găuri pentru șuruburi la 20 în X 

și Y de la fiecare colț al primei părți dreptunghiulare. 
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Dați clic pe snap-urile de grilă pentru a plasa cercurile de găuri pentru șuruburi la 20 

în X de la fiecare capăt al celei de-a doua părți dreptunghiulare. 

Dați clic pe snap-urile din grilă pentru a plasa cercuri cu găuri de șuruburi la 15 inci in 

X de la punctul final și de la punctul median al cercului. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Circle. 

Vom adăuga acum câteva etichete de text pentru a le grava pe piesele noastre. 

 

Faceți clic pe pictograma Text din meniul Text. 

 

Faceți clic pe butonul Font Attributes (Atributele fontului) din fereastra de dialog 

Text. 
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În caseta de dialog in sectiunea Enter Text tastati A. Selectați opțiunea Center 

(Centru) pentru Justificare și faceți clic pe OK. 

 

Faceți clic pentru a plasa A pe prima parte. 
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Reporniți comanda Text și puneți un B în a doua parte.Puneți un C pe partea circulară 

în același mod. 

Textul editabil nu poate fi utilizat pentru trasee de unelte, așa că trebuie să 

convertim literele în geometrie. 

 

Faceți clic pe pictograma Text to geometry din meniul Text. 

 

Faceți clic pe fiecare literă pentru a o converti în geometrie prelucrabilă pentru 

gravură. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Text to geometry. 

Desenele piesei noastre sunt acum complete. 
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Pasul 2: Adăugați piese la Nest Manager 

 

Faceți clic pe pictograma verde plus din Nest Manager pentru a adăuga o 

piesă la lista de piese. 

Acum putem selecta una sau mai multe limite pentru a defini forma unei piese. 

 

Faceți clic pe limita interioară a părții A. 
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Faceți clic pe limita exterioară a părții A.  

Faceți clic dreapta pentru a încheia etapa de selectare a limitei. 
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Se va deschide fereastra de dialog pentru definirea piesei. Previzualizarea piesei din 

partea dreaptă a ferestrei de dialog Part arată limitele selectate. De asemenea, veți 

vedea cercurile din piesă care sunt disponibile pentru găurire și geometria textului 

care este disponibilă pentru gravură. 

 

Redenumiți piesa în Partea A și modificați Cantitatea la 6. 

Setați Corners, Tabs, Leadin Style and Leadout Style la None. 
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Faceți din nou clic pe pictograma verde plus din Nest Manager pentru a 

adăuga următoarea piesă la lista de piese. 

 

Faceți clic pe limita dreptunghiului mic. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia selecția. 

 

Redenumiți piesa în Partea B și setați Cantitatea la 10. 

O piesă dreptunghiulară este efectiv aceeași atunci când este rotită la 180 de grade, 

așa că de data aceasta setați Angle la Absolute și introduceți 0,90 în căsuță. Profiler 

va încerca acum doar orientări de 0 și 90 de grade, ceea ce va duce la o performanță 

mai rapidă atunci când se înglobează cantități mari de piese.                                      123 



 

 

Faceți din nou clic pe pictograma verde plus din Nest Manager pentru a 

adăuga următoarea piesă la lista de piese. 

 

Faceți clic pe limita părții circulare. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia selecția. 
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Adăugați cercul ca parte C, cu cantitatea setată la 25. Selectați opțiunea None 

(Niciunul) pentru unghiul de anvelopare, deoarece rotirea unei forme circulare nu 

are niciun efect asupra plasării. 

 

Acum suntem pregătiți pentru a îngloba piesele. Salvați fișierul înainte de a continua. 
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OneCNC Profiler Tutorial 2 

Automatic Nesting 

 

Îmbinarea pieselor pe o foaie 

Dați clic pe pictograma Automatic Nesting pentru a începe îmbinarea. 

Se deschide fereastra de dialog Sheet (Foaie). Aici definiți dimensiunea și numărul de 

foi la care să se înglobeze. 

 

Introduceți o lungime a foii de 1800 și o lățime de 900. 

Setați "Part Clearance" la 10 pentru a menține 10 mm între fiecare piesă.  

Setați Edge Clearance la 5, astfel încât orice piesă să fie menținută la 5 mm în 

interiorul marginii foii. 

Setați Number of sheets (Număr de foi) la 1, lăsați Accuracy (Precizie) la valoarea 

implicită și rețineți că Direction (Direcția) este setată la 0. Astfel, piesele vor fi 

amplasate începând din partea stângă. 
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Faceți clic pe OK și veți vedea piesele plasate automat pe foaie. 

 

În continuare, vom vedea cum poate afecta rezultatul modificarea setărilor privind 

piesele și anveloparea. 
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Direcția de amplasare 

În primul rând, vom examina efectul setării direcției de amplasare. 

 

 

Modificați Unghiul de nesting la Absolut și 0 pentru a forța aceste piese să rămână 

orizontale. Faceți clic pe OK pentru a accepta modificarea. 

Faceți clic pe pictograma Automatic nesting pentru a reporni funcția de 

amplasare automată. 

 

Faceți clic pe Da pentru a șterge Present Nest. 
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Schimbați direcția de amplasare la 90 și faceți clic pe OK. 

 

Așezarea automată va "împinge" acum piesele așezate în partea de jos a foii. Acest 

lucru pare eficient pentru piesele dreptunghiulare, dar spațiul rămas nu este potrivit 

pentru plasarea formei circulare, iar cantitatea de piese nu a fost respectată. 
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Editarea setărilor piesei 

În continuare, vom vedea cât de ușor este să modificăm cantitățile necesare. 

Faceți dublu clic pe lista de piese A din lista de piese. 
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Dați clic pe pictograma Automatic nesting pentru a reporni funcția de 

amplasare automată. 

 

Faceți clic pe Yes  pentru a șterge Present Nest. 
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Vizualizarea foilor imbricate 

Veți avea acum 2 foi îmbinate, dar numai o singură foaie îmbinată este afișată în 

fereastra de desen. 

O listă a foilor îmbinate este afișată în secțiunea Sheets (Foi) din Nest Manager. 
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Foaia selectată, foaia nr.1, este cea afișată pe ecran. 

 

 

Pe ecran va fi afișat amplasamentul pentru foaia nr.2. 
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OneCNC Profiler Tutorial 3 

Manual Nesting 

Amplasarea manuală este utilizată pentru a amplasa piesele pe o foaie, utilizând 

indicatorul mouse-ului pentru a le poziționa. În acest tutorial vom arăta cum poate fi 

utilizată Nesting manual în cazurile în care ați putea dori să ajustați rezultatul 

Nesting-ului automat. 

Vom folosi rezultatul nesting-ului din tutorialul anterior pentru a demonstra 

îndepărtarea și plasarea manuală a pieselor. 

Selectați din nou prima foaie. 

 

Deoarece direcția de împingere este setată la stânga, sistemul automat de amplasare 

nu a putut plasa decât cinci dintre piesele mai mici în partea dreaptă a primei coli. 
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Îndepărtarea unei piese imbricate 

În această secțiune vom elimina trei părți îmbinate din prima foaie îmbinată. 

Faceți clic pe pictograma Remove from nest din Nest Manager. 

 

Faceți clic pe conturul piesei, așa cum se arată, pentru a o elimina din ansamblu. 

 

Partea încorporată este eliminată din foaie. 

Faceți clic pe următoarea parte care trebuie eliminată. 
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Îndepărtați o a treia parte din foaie, așa cum se arată. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Remove part. 

Amplasarea manuală a pieselor 

 

 

Faceți clic pe pictograma Manual Nesting pentru a lansa comanda Manual 

Nesting. 
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Acum veți avea schița părții B atașată la cursorul dumneavoastră. 

Conturul va fi orientat în același mod în care a fost definit.eplasați mouse-ul și veți 

vedea că partea care urmează să se ancoreze este limitată de părțile îmbinate și de 

limita foii. 

Apăsați tasta săgeată în sus pentru a deschide fereastra de dialog Nest Rotate 

Settings. 

 

Acum, prin apăsarea tastei săgeată stânga, orientarea piesei va fi rotită în sens 

invers acelor de ceasornic cu un unghi de rotație de 90°. 

Apăsarea tastei săgeată dreapta va roti piesa în sensul acelor de ceasornic cu 

aceeași valoare. 

Utilizați tastele săgeată pentru a roti piesa cu 90° până la o orientare verticală. 
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Trageți piesa în colțul din stânga jos al spațiului disponibil. 

 

Faceți clic pentru a plasa piesa. 
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Încadrați patru piese în spațiul indicat. Conturul piesei va fi liber, deoarece nu poate 

fi plasat în spațiul rămas. 
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Foaia nr. 2 are spații necompletate în unele dintre părțile mai mari. Acest lucru se 

datorează faptului că împingerea se face spre stânga, iar amplasarea automată va 

plasa piesele în spațiul liber din partea de sus a foii pentru a le menține mai aproape 

de partea stângă. 

Vom umple spațiile și vom șterge manual părțile din partea de sus. 

Dacă încercați să plasați acum o piesă pe foaia 2, veți vedea un mesaj de eroare. 

Acest lucru se datorează faptului că a fost selectată opțiunea Manual nesting  cu 

foaia 1 activă și încearcă în continuare să se ancoreze pe acea foaie. 

Faceți clic din nou pe pictograma Manual Nesting pentru a o activa pentru 

foaia curentă. 
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Adăugați piese la limitele interne. 

Cantitatea părții B este acum cu patru mai mare decât cea necesară și putem șterge 

părțile din partea de sus a foii. 

Faceți clic pe pictograma Remove from nest  din Nest Manager. 

 

Faceți clic pe piesele din partea de sus a foii pentru a le elimina din lăcaș. 
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OneCNC Profiler Tutorial 4 

Informații de amplasare. Amplasare personalizată a foilor 

În acest tutorial vom genera un rezumat al pieselor înglobate cu informații despre 

costuri. 

De asemenea, vom aborda problema frecventă a decupării pieselor dintr-o foaie care 

a fost deja parțial utilizată. 

Rezumat al informațiilor privind Nesting-ul 

În această secțiune vom genera un rezumat al pieselor suprapuse cu informații 

despre costuri. Veți avea nevoie de o foaie imbricată activă, cum ar fi rezultatul 

Profiler Tutorial 2. 

Rezumatul oferă informații cum ar fi cantitățile din fiecare piesă îmbinată, costul 

bazat pe costul pe metru de tăiere și totalurile pentru întregul set de foi îmbinate. 

Cu foaia sau foile imbricate active, faceți clic pe pictograma Nesting 

Information. 

Apare o fereastră de dialog pentru a introduce costul pe metru. Acest factor se 

înmulțește cu lungimea de tăiere. 

 

Dacă nu aveți nevoie de informații despre costuri, introduceți 1 în caseta de dialog, 

iar rezumatul de imbricație va afișa numărul total de metri tăiați. 

Faceți clic pe OK pentru a continua. 
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Rezumatul de îmbinare generează un document HTML care se va deschide în 

Internet Explorer. 

Rezumatul arată câte din fiecare parte sunt imbricate în fiecare foaie. 

Lungimea de tăiere și costurile sunt afișate ca un total pentru fiecare piesă pe foaie, 

precum și lungimea și costul total pe foaie. 

Fiecare foaie indică procentul de suprafață de foaie utilizat. 

În partea de jos a rezumatului, sunt afișate totalurile pentru toate foile din lucrarea 

de îmbinare. 
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Nesting la o foaie personalizată 

 

În această secțiune vom arăta modul în care piesele pot fi imbricate într-o foaie care 

a fost deja parțial utilizată. 

Deschideți fișierul pe care l-ați folosit pentru tutorialul anterior și salvați o copie 

pentru a exersa. Eliberați orice tip de suprapunere activă. 

Schimbați din nou cantitățile de piese la 6 pentru partea A, 10 pentru partea B și 25 

pentru partea C. 

Vom crea o foaie personalizată în care vom amplasa piesele. Foaia personalizată va 

reprezenta o foaie dreptunghiulară din care a fost eliminată o parte dreptunghiulară. 

 

Desenați un dreptunghi care începe la X0 Y0 și se termină la X1800 Y900. 
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Porniți comanda Line. 

 

Utilizați casetele de introducere a coordonatelor pentru a trasa o linie care începe la 

X1800 Y550 și se termină la X550 Y550. 

 

Dați clic pe entitatea snap pentru a conecta prima linie cu partea superioară a 

dreptunghiului. 

Faceți clic dreapta pentru a încheia comanda Line. 
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Porniți comanda Scissors din meniul Trim/Break. 

 

Tăiați dreptunghiul până la noile linii, făcând clic pe părțile de linii pe care doriți să le 

eliminați. 

Faceți clic pe pictograma Automatic nesting. 

 

Selectați Foaie personalizată în fereastra de dialog și faceți clic pe OK pentru a 

continua. 
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Faceți clic pe limita pe care ați creat-o pentru a reprezenta foaia. Faceți clic dreapta 

pentru a încheia etapa de selectare a limitei. 

 

Foaia va fi umplută cu atâtea piese câte piese se pot încadra în limita de înglobare 

automată. 

Am acoperit acum crearea pieselor și modul în care acestea pot fi îmbinate în foi. În 

următorul tutorial vom defini operațiunile de tăiere. 
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OneCNC Profiler Tutorial 5 

Tăierea foilor imbricate 

În această etapă se definește modul în care sunt tăiate piesele imbricate. Veți avea 

nevoie de o foaie imbricată activă, cum ar fi rezultatul Tutorialului Profiler 2 sau 3. 

Profiler taie piesele în următoarea ordine: 

Găurirea: Perforarea opțională a cercurilor în piese. 

Gravare: Gravare opțională a geometriei liniilor sau arcelor în interiorul limitelor 

pieselor. 

Tăiere: Limitele pieselor sunt tăiate. 

Faceți clic pe pictograma verde și galbenă din stânga pictogramei Nesting 

Information pentru a defini operațiunile de tăiere a elementelor amplasate în cuib. 

 

Codurile NC care urmează să fie utilizate în programul NC sunt specificate în fereastra 

de dialog "Cut Nesting". 
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Setări de tăiere 

 

Acesta este un exemplu de coduri de tăiere pentru un router tipic. 

Coduri de tăiere de pornire: 

Codurile din acest panou sunt scrise după ce capul se deplasează în poziția de pornire 

în planul rapid, chiar înainte de începerea fiecărei tăieri de profil. Introduceți aici 

setările inițiale și schimbarea sculei. Pentru un tăietor cu plasmă, veți adăuga torța 

pornită, sau pentru un router, mutarea avansului la adâncimea Z. 

Dacă ați specificat un avans, această mutare va avea loc după Codurile de pornire a 

tăierii. 

Coduri de marcă de profil: 

Codul din acest panou este scris la începutul fiecărei limite de profil. Introduceți aici 

viteza de avans de tăiere. 

Coduri de rutere: 

Acest cod este introdus atunci când se întâlnește o filă pe profil. Aceasta ar putea fi o 

întrerupere a torței sau o mutare la nivelul Z al filei, în funcție de tipul de mașină. La 

sfârșitul filei, codurile de pornire a tăierii vor reporni torța sau vor reveni la 

adâncimea Z de tăiere continuă. 

Coduri de tăiere finală: 

Codul din acest panou este scris la sfârșitul fiecărei limite de profil. Acesta ar putea fi 

torța oprită pentru un tăietor cu plasmă sau, pentru un router, ar fi deplasarea la 

spațiul liber Z.                                                                                                                        149 



 

Puteți crea setări pentru tăierea unui anumit material și a unei anumite grosimi, care 

pot fi salvate pentru utilizare ulterioară. 

Faceți clic pe pictograma Save to disc (salvare pe disc) din dreapta listei 

derulante Settings (Setări). 

Faceți clic pe New (Nou) pentru a crea o nouă setare. 

 

 

Este convenabil să salvați o definiție cu setări pentru a tăia fiecare material și grosime 

diferită. 
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Setări Kerf 

Kerf Offset definește decalajul centrului traseului de sculă față de marginea de tăiere. 

Kerf înseamnă în acest caz compensarea RADIUS al sculei. Este esențial să aveți setări 

Kerf Offset corecte pentru a tăia piesele la dimensiunea corectă. 

Dacă doriți să utilizați compensarea mașinii, cum ar fi G41, în setările de tăiere, 

selectați opțiunea Machine Kerf. 

 

 

 

 

Setări de găurire 
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Setările de găurire sunt editate și salvate în același mod ca și setările de tăiere. 

 

Creați o nouă setare de găurire și introduceți un nume pentru setarea de găurire. 
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Selectați găurile cu diametrul de 10 mm în lista din stânga dialogului de găurire și 

selectați setările de găurire care trebuie aplicate. 

"Găurile" cu diametrul de 150 reprezintă părțile circulare. Piesele circulare sunt 

recunoscute pentru a putea fi găurite în centru, dacă este necesar. 

Dați clic pe OK pentru a reveni la fereastra de dialog Cut Nesting. 

Gravare 

Orice geometrie care se află în interiorul limitei și care nu este perforată poate fi 

gravată cu ajutorul acestei opțiuni. 
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Setările de gravură sunt editate și salvate în același mod ca și setările de tăiere. 

 

Faceți clic pe New (Nou) pentru a crea o definiție de gravură. 

Introduceți un nume pentru setarea Engraving (Gravare). 

 

Faceți clic pe OK pentru a reveni la fereastra de dialog Cut Nesting. 
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Toate setările de tăiere sunt acum complete. 

Dați clic pe Finished (Terminat) pentru a crea traseele de tăiere pentru foile 

imbricate. 
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Previzualizarea unei operatii pe foaie 

 

 

Se deschide fereastra Live Preview (Previzualizare în timp real), care afișează traseul 

sculei desenat în timp real, așa cum va fi tăiat. 

Utilizați comenzile de stil video din partea de jos a ferestrei pentru a controla 

previzualizarea. 
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Operațiunea de retroproiectare a unei foi 

 

 

Traseul sculei este desenat ca geometrie pe un strat numit Backplot. Mișcările de 

avans sunt verzi, iar mișcările rapide sunt portocalii. 

În cazul în care o foaie este utilizată doar parțial, puteți utiliza backplot-ul ca referință 

pentru a plasa o linie pentru o tăiere de decupare folosind funcția Open Shape. 

Puteți utiliza, de asemenea, această funcție pentru a desena piesele imbricate pe loc, 

prin trasarea în spate a unei operații de tăiere "fără decalaj". 
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OneCNC Profiler Tutorial 6 

Ieșirea și setările codului NC 

Pentru a crea fișierul NC pentru o operațiune de tăiere a foii, selectați-o mai întâi în 

NC Manager. 

Faceți clic pe pictograma Process (Procesare) pentru a deschide fereastra de 

dialog NC Processing (Procesare NC). 

 

Această fereastră de dialog conține controale și instrumente pentru postprocesarea 

programului dumneavoastră. 

De aici puteți să previzualizați sau să trasați traseul sculei, să generați o fișă de lucru 

în format html sau să utilizați Post pentru a produce programul NC pentru mașina 

dumneavoastră. 

Dacă doriți să modificați orice setări pentru tăiere, puteți face clic pe Edit Operation 

(Editare operațiune) pentru a redeschide fereastra de dialog Cut Settings (Setări de 

tăiere). 
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Descrierea implicită este numele operațiunii din managerul NC. 

Notele pot fi inserate ca un comentariu de program. 

Fiecare producător de mașini cu comandă numerică utilizează codurile NC în moduri 

diferite, astfel încât este necesar ca OneCNC să formateze fișierul la ieșire. 

Setarea formatului se numește "Post", prescurtare de la post-procesor. OneCNC este 

furnizat cu un set complet de Post-uri pregătite pentru majoritatea mașinilor 

utilizate. 

 

Înainte de a posta, selectați Postul pentru mașina dvs. din lista derulantă. 

Dacă doriți să realizați o postură personalizată, acest lucru se poate face făcând clic 

pe Setup (Configurare) pentru a deschide managerul NC Post Settings (Setări post 

NC), care este descris în detaliu în fișierele de ajutor în "Mill NC Post and DNC 

Settings" (Setări post NC și DNC ale frezei), care se găsește în dosarul OneCNC Mill 

CAM. 
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După ce v-ați selectat postul, faceți clic pe pictograma Post pentru a scoate 

programul NC. 

 

Apare fereastra de dialog Save As. Alegeți directorul în care doriți să salvați fișierul și 

introduceți un nume pentru fișier. Selectați tipul de fișier din meniul derulant din 

fereastra de dialog Save As. 
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Fișierul NC se deschide în OneCNC Link, care este un editor de text independent și un 

program de comunicații RS232. 

Când începeți să utilizați OneCNC pentru prima dată, ar trebui să verificați ieșirea 

pentru a vă asigura că este formatată așa cum doriți pentru mașina dumneavoastră. 

Puteți posta și trimite fișiere cu încredere odată ce formatul dumneavoastră este 

dovedit. 

Pentru a trimite fișierul la mașină, faceți clic pe pictograma Send (Trimitere) de 

pe bara de instrumente OneCNC Link Standard pentru a deschide dialogul de 

comunicare pentru mașina dumneavoastră. 
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Setări NC Post 

Este important să înțelegeți logica pe care Profiler o utilizează pentru a scoate 

programele NC, deoarece codul din dialogurile de tăiere Profiler și codul din 

formatele de post sunt combinate în fișierul NC. 

Setările formatului de post sunt gestionate în OneCNC prin dialogul Setări post NC. 

 

De asemenea, puteți deschide caseta de dialog NC Post Settings (Setări post NC) 

făcând clic pe Setup (Configurare) în caseta de dialog NC Processing (Prelucrare NC). 

 

Pentru a crea o copie a unei postări existente și a o edita, faceți clic pe pictograma 

New Post (Post nou) din partea de sus a ferestrei de dialog. 
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Introduceți un nume pentru noul post și faceți clic pe OK. Noua postare va fi o copie 

a postării care era activă atunci când ați făcut clic pe New Post (Postare nouă). 

Este important să înțelegeți codul NC al mașinii dumneavoastră înainte de a face 

modificări la un post existent. Dacă nu știți ce efect va avea modificarea unei setări 

de format, lăsați-o baltă, deoarece setările incorecte pot provoca daune grave. 

Deocamdată vom explica doar cum să adăugați comentariile dumneavoastră. 

 

Selectați fila Posting Format (Format de înregistrare). 

Selectați  START and FINISH FORMAT din lista de formate derulantă. 

În caseta Linii de început - veți vedea linii de text. Acesta va fi afișat la începutul 

fiecărui program NC care utilizează acest post. 

Fiecare bloc de text între paranteze { } reprezintă o variabilă, care va fi înlocuită în 

fișierul NC cu valoarea variabilei. 

Textul care nu se află între paranteze { } va fi afișat ca atare. Acest text se numește 

"hard coded". 
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Acest exemplu de structură a unui program CN tipic imbricat arată unde sunt utilizate 

formatele de post și codurile din dialogul de tăiere. 
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Suport OneCNC 

Pentru asistență, contactați biroul OneCNC din localitatea dumneavoastră. 

Dacă trimiteți prin e-mail o întrebare de asistență, ne va ajuta să vă ajutăm dacă 

comprimați și atașați fișierul cu care aveți o problemă și includeți următoarele 

informații: 

Numărul clientului 

Faceți clic pe Ajutor > Despre OneCNC. Numărul dumneavoastră de client este un 

număr din cinci cifre cu prefixul CN. Acest număr este același cu numărul dongle-ului 

dumneavoastră. 

Versiunea 

Faceți clic pe Help > About OneCNC pentru a găsi versiunea exactă pe care o 

executați, de ex. 62.79 

Produsul OneCNC 

Tipul și nivelul de OneCNC, cum ar fi Mill Expert. 

Unități 

Vă rugăm să ne comunicați dacă fișierul este desenat în unități metrice sau imperiale. 
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Birourile globale OneCNC 
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Notificare privind drepturile de autor 

Notificare privind drepturile de autor 

Copyright © 2020 Toate drepturile rezervate  

Prezenta publicație sau părți ale acesteia nu pot fi reproduse sub nicio formă, prin 

nicio metodă, în niciun scop. 

Mărci înregistrate 

Următoarele sunt mărci înregistrate ale QARM Pty Ltd, în Australia și/sau în alte țări: 

OneCNC XR8, OneCNC XR7, OneCNC XR6, OneCNC XR5, OneCNC XR5, OneCNC XR4, 

OneCNC XR3, OneCNC XR2, OneCNC XR, OneCNC XP, OneCNC 2003, OneCNC 2000, 

OneCNC, OneCNC, AusWire, AusMill, AusCAD, AusCADCAM, NCSentry, NCLink. 

Mărcile comerciale ale terților 

Toate celelalte nume de mărci, nume de produse sau mărci comerciale aparțin 

deținătorilor acestora. 

QARM Pty Ltd. NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR 

FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE 

ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACESTE MATERIALE ȘI PUNE 

LA DISPOZIȚIE ACESTE MATERIALE EXCLUSIV PE O BAZĂ "AȘA CUM SUNT". ÎN NICIUN 

CAZ QARM Pty Ltd NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN FAȚA NIMANUI PENTRU DAUNELE 

SPECIALE, COLATERALE, ACCIDENTALE SAU CONSECVENȚIALE ÎN LEGĂTURĂ CU SAU 

REZULTATE DIN ACHITAREA SAU UTILIZAREA ACESTOR MATERIALE. SINGURA ȘI 

EXCLUSIVA RESPONSABILITATE QARM Pty Ltd., INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII, NU 

VA DEPĂȘI PREȚUL DE CUMPĂRARE AL MATERIALELOR DESPRE CARE SE 

MENTIONEAZĂ ÎN ACEST DOCUMENT. 

QARM Pty Ltd își rezervă dreptul de a-și revizui și îmbunătăți produsele după cum 

consideră necesar. Această publicație descrie starea acestui produs la momentul 

publicării sale și este posibil să nu reflecte produsul în orice moment în viitor. 
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