PTC Mathcad
PTC Mathcad je aplikace pro definici a provádění technických
výpočtů a výpočtových zpráv, které obsahují texty, rozhodovací
výpočty, matematické rovnice, 2D, 3D grafy, tabulky a podobně.
PTC Mathcad podporuje sdílení těchto dokumentů v procesu
vývoje s ostatními spolupracovníky a přináší přímou integraci
s CAD modely.
PTC Mathcad využívá více než 500 000 uživatelů na celém světě pro jeho jedinečné vlastnosti. K jeho popularitě
přispívá názorný a přehledný uživatelský interface, standardní způsob matematických zápisů, textů a grafů na
jednom pracovním listu, přímá spolupráce s aplikací Microsoft Excel a vazba na CAD a PLM. Je ideálním nástrojem
pro uchování znalostí a výpočtů, pro jejich sdílení a opakované využití v celém procesu vývoje výrobku.
PTC Mathcad zjednodušuje a zpřehledňuje obsah dokumentace, která je rozhodující pro komunikaci a pro zajištění
souladu mezi obchodními požadavky a kvalitativními, bezpečnostními a dalšími předpisy. Kombinace rovnic, textů
a 2D nebo 3D grafiky umožňuje jednoduše a názorně vytvářet i komplexní výpočty. Nabízí také možnost skrývat
výpočtové části bez ztráty návaznosti a prezentovat tak zprávu bez vyzrazení know-how.
PTC Mathcad Vám umožňuje psát rovnice stejným způsobem, jako byste je psali na tabuli nebo do poznámkového
bloku. Rovnice můžete psát v symbolickém nebo numerickém tvaru a po stisknutí tlačítka „=“ obdržíte okamžitě
výsledek.

„S použití PTC Mathcad, můžeme vytvářet výpočty dvakrát rychleji oproti Microsoft Excel. Skutečná hodnota je ale
v dokazování a ověřování. Pomocí PTC Mathcad trvá tato fáze v průměru třikrát méně času ve srovnání s Microsoft
Excel, což představuje jasný nárůst produktivity. "
- Sylvain Routeau, vedoucí oddělení Podmořské struktury, Technip
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Klíčové vlastnosti


Výpočty včetně jednotek



Kombinace rovnic, textů, obrázků a grafů



Formátování dle MS Office standardů



Uživatelské šablony



Uzamčení, skrytí části dokumentu



Automatické přepočítávání dokumentu



Snadný matematický zápis (co píši, rovnou vidím)



Přímá propojitelnost s MS Excel



Obousměrná vazba mezi CAD a PTC Mathcad



Uživatelská podpora dle oborů (stavebnictví,
mechanika, …)



Snadné sestavení technických výpočtů a průvodních
zpráv



Zpracování velkých dat díky podpoře více jader

PTC Mathcad počítá s jednotkami

 5 kombinatorických funkcí
 17 diferenciálních funkcí

Výpočty

 17 pravděpodobnostních funkcí

 Sumace, derivace, integrály, Booleovské operace,
trigonometrické, exponenciální, hyperbolické a další
funkce a transformace:

 11 lineárních funkcí
 70 funkcí generujících obrazový výstup
 Vektorové operace a matice a další …

 více než 17 aritmetických operací
 12 vektorových a maticových operací
 5 sumačních operací

Domácí licence

 5 integračních a limitních operací

Po dobu aktivní služby maintenance je možné zdarma
získat licenci PTC Mathcad na domácí počítač uživatele.

 10 Booleovských operací
 Vektory a matice, generování náhodných čísel, …
 Řešení parciálních a diferenciálních rovnic, …

Funkce
 Více než 80 matematických a transformačních funkcí
 110+ statistických a pravděpodobnostních funkcí
 18 diferenciálních a parciálních funkcí
 13 symbolických funkcí pro algebraické výpočty
 21 statistických funkcí
 19 funkcí náhodných čísel
 4 řadící funkce
 15 trigonometrických funkcí
 23 symbolických funkcí

Chcete vědět více?
AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chy by vyhrazeny. V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
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