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PTC Mathcad Prime to wszechstronne oprogramowanie, łączące w sobie 
funkcjonalność procesora i edytora tekstu z zaawansowanym arkuszem 
kalkulacyjnym. Umożliwia tworzenie złożonej dokumentacji w prosty i 
szybki sposób, uwzględniając przy tym pełną zgodność jednostek.

PTC Mathcad Prime to przemysłowy standard, służący do obliczeń i 
kalkulacji inżynierskich. System jest łatwy w użyciu, pozwala jednocześnie 
i interaktywnie wykorzystywać formuły matematyczne, teksty, tabele, 
wykresy i animacje, komentować obliczenia oraz tworzyć przejrzystą 
dokumentację projektową. Otwarta architektura PTC Mathcad Prime 
umożliwia zwiększenie wydajności kluczowych procesów projektowych.

Przejrzysty i czytelny interfejs ułatwia pracę, a dzięki standardowej notacji 
matematycznej, do odczytu dokumentów wygenerowanych w PTC 
Mathcad Prime nie jest konieczna specjalistyczna wiedza na temat 
oprogramowania. Dodatkowe atuty stanowią: możliwość weryfikacji 
poprawności formuł i zawartości tworzonych dokumentów oraz narzędzia 
integrujące PTC Mathcad Prime ze środowiskiem rozwiązań CAD z grupy 
PTC Creo oraz PLM z grupy PTC Windchill.

Ważne informacje dla użytkowników PTC Mathcad

Począwszy od 01.01.2022 r. Mathcad 15 oraz Mathcad Prime 1-6 nie będą już dostarczane przez firmę 
PTC. Z powodu zastąpienia silnika obliczeń symbolicznych autorskim silnikiem firmy PTC, od 
01.01.2022 r. każdy nowy plik licencji będzie zawierał dostęp wyłącznie do programu Mathcad Prime 
7 i kolejnych wersji (dotyczy to wszystkich nowych subskrypcji, kontynuacji subskrypcji oraz 
aktualizacji programu w licencji bezterminowej do najnowszej wersji). Klienci korzystający z licencji 
bezterminowej PTC Mathcad Prime będą mogli w dalszym ciągu korzystać z wcześniejszych wersji 
oprogramowania pod warunkiem, że licencja nie będzie aktualizowana do wersji Mathcad Prime 7 
lub wyższej. 

Wersja testowa PTC Mathcad Prime jest w pełni funkcjonalna. Po 30 dniach od aktywacji wersji 
testowej użytkownik uzyskuje dostęp do PTC Mathcad Express - bezpłatnej wersji programu, z której 
może korzystać bez ograniczeń czasowych. Z licencji Mathcad Express można korzystać tylko w 
celach prywatnych, nie jest ona przeznaczona do użytku komercyjnego.

https://www.3dpro.com.pl/
https://www.3dpro.com.pl/


Strona 2 z 5  | PTC Mathcad Prime 8

Jednostki

Ochrona treści arkusza

Dokumentacja Funkcje

• Analiza danych
• Funkcje dopasowania krzywej i

wygładzające
• Funkcje statystyczne
• Funkcje przetwarzania sygnałów i obrazów
• Funkcje rozwiązujące równania

różniczkowe
• Funkcje rozwiązujące równania liniowe,

nieliniowe i optymalizujące
• Funkcje dostępu do plików
• Funkcje Bressela
• Funkcje projektowania eksperymentów
• Funkcje liczb zespolonych
• Funkcje wektorowe i macierzowe
• Funkcje działające na ciągach znaków
• Funkcje transformacji Fouriera
• Funkcje przetwarzania współrzędnych
• Funkcje hiperboliczne
• Funkcje logarytmiczne i wykładnicze
• Funkcje teorii liczb/kombinatoryka
• Funkcje gęstości i rozkładu

prawdopodobieństwa

• Zorientowany na zadania, pozwalający
pracować na wielu dokumentach
interfejs użytkownika

• Edytowanie dokumentów metodą
WYSIWYG

• Formatowanie i kontrola dokumentów
• Pełna kontrola nad formatowaniem

tekstu i obliczeń
• Ukrywanie i blokowanie obszarów chroni

przed nieuprawnionym modyfikowaniem
treści

• Obsługa jednostek w odniesieniu do
obliczeń numerycznych, symbolicznych,
funkcyjnych, rozwiązań bloków, tablic,
wektorów/macierzy i wykresów

• Automatyczne sprawdzanie jednostek i ich
konwersja

• Setki predefiniowanych jednostek i
możliwość ich łatwego tworzenia

• Definiowanie własnych systemów
jednostek

• Ochrona hasłem zapobiega przypadkowym
lub celowym modyfikacjom w obliczeniach

• Blokowanie treści i ochrona informacji przed
nieuprawnionym dostępem

ULOTKA PRODUKTOWA

https://www.3dpro.com.pl/
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Rozwiązania

Dane

Wykresy i grafy

• XY wykresy: rozrzutu, punktowe, liniowe,
kolumnowe, histogramowe, wykresy
błędów, etc.

• Wykresy 3D: rozrzut, powierzchnia,
krzywa

• Wykresy polarne

• Wykresy konturowe

• Wbudowany składnik Microsoft Excel, 
umożliwiający dwukierunkową 
integrację z tą aplikacją

• Łączenie się z zewnętrznymi plikami 
danych za pomocą funkcji odczytu i 
zapisu dla różnych formatów plików: 
tekstowych (.txt), Excel (.xlsx, .xls, .csv), 
obrazów (.bmp, .jpg)

• Integracja między PTC Mathcad i 
aplikacjami innych firm za pomocą 
Mathcad API

• Dołączanie treści osadzonych w 
zewnętrznych aplikacjach (OLE)

• Zaawansowane metody rozwiązywania 
układów równań liniowych i nieliniowych w 
systemach algebraicznych i różniczkowych

• Najnowocześniejsze algorytmy dla 
optymalizacji nieliniowej, wykorzystujące 
wydajny algorytm obliczeniowy KNITRO

• Wsparcie dla modelowania 
parametrycznego, umożliwiającego 
rozwiązywanie bardziej złożonych 
problemów wraz z integracją z wykresami

• Możliwość powiązania wyników 
symbolicznych z funkcjami numerycznymi

ULOTKA PRODUKTOWA

https://www.3dpro.com.pl/
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Programowanie

Integracja środowisk Mathcad i Creo

Obliczenia

• Wyrażenia liczbowe
• Wyrażenia symboliczne - działania i

rozwiązania
• Udoskonalenia algorytmów obliczeń

symbolicznych
• Automatyczna aktualizacja wyników

• Wielowątkowość obliczeń

• Programowanie realizowane za pomocą 
znanych operatorów i naturalnego zapisu 
matematycznego

• Pętle (for, while)
• Instrukcje warunkowe  (if, else if, else)
• Identyfikacja błędów (try/on error)

• Bezpośrednie osadzanie arkusza 
kalkulacyjnego Mathcad, zawierającego 
obliczenia projektowe, w części lub zespole 
Creo

• Sterowanie modelem Creo za pomocą 
wyników obliczeń pochodzących z 
Mathcad

• Wykorzystanie parametrów pochodzących 
z Creo jako danych wejściowych do 
obliczeń w Mathcad

ULOTKA PRODUKTOWA

https://www.3dpro.com.pl/


Centrum
szkoleniowe

• 3D PRO to najbardziej doświadczony w Polsce integrator 
procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania w oparciu 
o rozwiązania firmy PTC.

• Nasza oferta obejmuje bogate portfolio produktów firmy PTC.

• Polskie wersje interfejsu użytkownika dla oprogramowania PTC 
Creo Parametric i PTC Windchill.

• Możliwość regularnego korzystania z uaktualnień 
oprogramowania.

• Dostęp do portalu PTC eSupport, wsparcie techniczne.
• Pomoc w rozwiązywaniu codziennych zadań inżynierskich.
• Stałe upusty cenowe, dotyczące zarówno oprogramowania, 

jak i świadczonych przez nas usług.

• Skuteczne i sprawdzone w praktyce metodologie szkoleń.
• Obszerne, polskojęzyczne podręczniki ćwiczeniowe.
• Uznawane na całym świecie certyfikaty ukończenia szkoleń

[status ATP].

• Przemysłowe wdrożenia aplikacji PDM/PLM.
• Optymalne dostosowanie procesu implementacji

do indywidualnych potrzeb firmy każdej wielkości.

Autoryzowany 
partner PTC

Wsparcie
techniczne

Usługi
wdrożeniowe

CO OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM?

KONTAKT
3D PRO Sp. z o.o.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 37/39

tel.: +42 640 60 99

e-mail: info@3dpro.com.pl

www.3dpro.com.pl

https://www.3dpro.com.pl/
https://www.3dpro.com.pl/
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