
Mathcad je priemyselným štandardom pre 

technické a vedecké výpočty. Ľahká použiteľnosť, 

správa jednotiek, živý matematický zápis a otvorená 

architektúra dovoľujú konštruktérom a 

organizáciám zjednodušovať kritické procesy 

konštrukcie. Mathcad predstavuje výpočty, texty a 

obrázky v zrozumiteľnom formáte, ktorý umožňuje 

zachytenie znalostí, znovupoužitie a overovanie 

návrhov, ktoré vyúsťujú do lepšej kvality produktu a 

jeho rýchlejšieho nasadenia na trh. 
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Data Sheet 

Najnovšia verzia Mathcad Prime 2.0 prináša nové výpočtové 

možnosti prostredníctvom prelomového Mathcad Prime UI, 

výkonnej, ľahkoovládateľnej a ľahko zvládnuteľnej platforme. 

Mathcad Prime 2.0 poskytuje väčšiu výpočtovú silu, 3D grafy, 

integráciu s Microsoft Excel, collapsible areas a schopnosť 

používať symboliku, to všetko v dokumentovo orientovanom 

prostredí.Užívatelia môžu vytvárať komplexné, profesionálne 

inžinierske dokumenty rýchlo a jednoducho spolu s plnou 

podporou jednotiek. S viac ako 600 zabudovanými funkciami 

dovoľuje Mathcad Prime 2.0 pokročilé možnosti výpočtov. Ku 

tomu všetkému sa Mathcad Prime 2.0 integruje s ostatnými 

BEST-IN-CLASS produktami spoločnosti PTC ako napr. Creo 

Parametric a Windchill, zvyšuje produktivitu, zlepšuje efektivitu 

procesov a umožňuje lepšiu spoluprácu medzi jednotlivcami a 

tímami. 

Mathcad Prime 2.0 Vám dovoľuje zapisovať rovnice presne tak, 

akoby ste ich písali na tabuľu alebo poznámkového bloku. 

Nemusíte sa učiť žiadny ťažký programovací jazyk, vy iba 

jednoducho píšete rovnice a vidíte výsledky. Môžete použiť 

Mathcad Prime 2.0 na virtuálne vyriešenie akejkoľvek 

matematickej úlohy, s ktorou sa stretnete. A môžete umiestniť 

akýkoľvek text na ľubovoľné miesto v pracovnomlite pre lepšiu 

dokumentáciku vašej práce. 

Mathcad Prime 2.0 vám umožní zvoliť si váš preferovaný 

systém jednotiek a jednoucho potom môžete miešať merné 

jednotky s tým, že Mathcad sa postará o udržanie integrity 

výpočtu a predchádzaniu chýb v jednotkách. Môžete 

pracovaťvo svojom obľúbenom jednotkovom systéme, alebo 

prejsť do iného pre výpočet konkrétnej sady rovníc. 

Ako pracuje Mathcad Prime 2.0 

Mathcad Prime 2.0 obsahuje nový RIBBON interface 



Data Sheet 

Kľúčové funkcie a výhody 

Mathcad Prime 2.0 zjednodušuje a zefektívňuje dokumentáciu 

vašich výpočtov, ktorá je rozhodujúca pre optimalizáciu návrhu 

procesu a požiadaviek produktu ako aj zabezpečenie 

štandardu kvality. Mathcad Prime 2.0 kombinuje rovnice, text a 

grafiku v prezentabilnej forme, takže je ľahké sledovať 

následnosť a komplexnosť výpočtov, čo je dôležité pre 

overovanie, kontrolu a validovanie. Pri použití s Windchill 

Product Lifecycle Managment softwarom môžu byť vaše výpočty 

ľahko spravované, štandardizované a zdieľané v rámci celej 

organizácie. Nepotrebujete byť expertom-matematikom 

(možno ani nie používateľom Mathcad) aby ste vedeli prečítať 

a pochopoiť výpočty v dokumentoch Mathcad. Toto všetko 

pomáha k rýchlejšiemu pochopeniu vedomostí, návrhom 

konštrukčných riešení a výmene technických a vedeckých 

vedomostí. 

Pogramovanie 

12 programovacích operátorov 

Bezproblémová integrácia rovníc v rámci programovej 

štruktúry 

Tvorba dokumentu a jeho editácia 

Dokumentovo orientovaný, WYSIWYG prístup 

Pole textu, bloky, obrázky, tabuľky, grafy a rovnice 

kombinované v jednom dokumente 

Sieť v dokumente pre jednoduché prispôsobenie textu a 

rovníc 

Collapsible Areas pre usporiadanie a efektívnu prezentáciu 

dokumentov 

WYSIWYG editácia hlavička a päty 

Funkcia „Hľadaj/Nahraď v texte a oblasti výpočtov 

Prepínanie medzi stránkami a zobrazením návrhu 

Funkia „Uložiť ako XPS a PDF“ 

Funkcie a operátory 

12 aritmetických operátorov 

9 kalkul operátorov 

11 relačných operátorov 

3 operátori definícií a hodnôt 

4 konštrukčné operátory 

7 vektorových a maticových operátorov 

40 Bessel funkcií 

5 funkcií pre komplexné čísla 

24 funkcií pre krivky a vyhladzovanie 

21 štatistických funkcií 

19 analyzačných funkcií 

28 funkcií pre Návrh experimentov (Design of Experiments) 

17 funkcií pre diferenciálne rovnice 

8 riešiteľských funkcií 

5 funkcií pre typy výrazov 

33 funkcií pre prístup ku súborom 

70 funkcií pre spracovanie obrazu 

Matematické editovanie 

Použitie štandardného matematického zápisu 

Jednoduchý editor rovníc — intuitúvny a prirodzený vstup 

Ribbon vstup, klávesnicový vstup 

Výpočty 

Číselné výsledky 

Symbolické výledky, operácie a riešenia 

Automatická aktualizácia výsledkov 

Jednoduché alebo multithread výpočty 

Podpora reálnych a komplexných čísiel 
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Jednotky 

Trvalá podpora jednotiek vo všetkých číselných a 

symbolických výpočtoch, fumkciách, blokoch riešenia, 

tabuľkách, vektoroch, maticiach a grafoch 

Automatická kontrola jednotiek a konverzia 

Automatické potlačenie a zvýraznenie jednotiek 

185 preddefinovaných jednotiek a možnosť vytvárania 

nových 

Podpora SI, USGS a CGS jednotiek 

Grafy 

XY grafy: rozptylový (bodový), čiarový, stĺpcový atď. 

3D grafy: bodový, plošný, krivkový 

Polárny graf 

Obrysový graf 

Možnosti formátovania 

Algoritmus riešenia 

Pokročilé algoritmi riešení pre lineárne a nelineárne 

systémy algebrických a diferenciálnych rovníc 

Vyššia úroveň deskriptívnej matematiky vo formátoch 

blokoch riešenia 

Algoritmus pre nelineárne optimalizácie využívajúc KNITRO 

Podpora pre parametrické modelovanie, dovoľuje riešenie 

zložitých komplexných úloh s integráciou v grafoch 

Možnosť začlňovať výsledky symbolických riešení do 

výsledkov numerických funkcií 

Vektory a matice 

7 operátorov a 49 funkcií 

Automatické, prvkovo viazané aplikácie pre mnoho funkcií 

a operátorov 

Jednoduchá a intuitívna editácia 

Dáta 

Vstavaná aplikácia Microsoft Excel komponent umožňuje 

obojsmernú integráciu s pracovným listom Mathcad 

Špeciálne tabuľky pre stanovovanie parametrov a konštánt 

33 funkcií pre prístup ku súborom (čítanie a zapisovanie) 
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Funkcie a operátory (pokračovanie) 

18 funkcií pre finančníctvo 

11 funkcií pre Fourierovu tranformáciu 

4 funkcií pre grafy 

12 funkcií pre hyperboly 

17 interpolačných a predikčných funkcií 

5 logaritmických a exponenciálnych funkcií 

49 vektorových a maticových funkcií 

5 funkcií pre teoriu-kombinatoriku 

6 funkcií spojitých častíc 

17 funkcií hustotnej pravdepodobnosti 

35 funkcií distribučnej pravdepodobnosti 

19 funkcií pre náhodné čísla 

61 funkcií pre spracovanie signálu 

4 funkcie pre triedenie 

11 funkcií pre reťazce 

20 špeciálnych funkcií 

23 funkcií len pre symbolické výpočty 

15 trigonometrických funkcií 

8 funkcií pre zaokrúhľovanie 

6 funkcií pre vlny 

„Väčšia flexibilita, jednoduchosť použitia, 

intuitívne rozhranie, výkonné výpočtové 

nástroje a mnoho ďalších skvelých 

funkcií robí z Mathcad Prime 2.0 najlepší 

Mathcad všetkých čias.“ 

- Brian Lumb, senior mechanical engineer 

(Instrumental Laboratory) 
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Užívateľské rozhranie 

RIBBON — UI (MS Office Fluent UI) 

Rozsiahle popisky pre všetky dostupné funkcie 

Integrácia a interoperabilita 

Creo Parametric 

Winchill 10.0 

Otvára pracovné zošity Prime 1.0 

Pre pracovné zošity vytvorené v Mathcad 7 až 15.0 je 

potrebná konverzia 

export* 

Sprievodca konverziou 2D do 3D - AutobuildZ - tvorba 

parametrických 3D modelov s históriou z 2D výkresov 

Zdroje, HELP a podpora 

Integrovaná kontextová nápoveda so živými ukážkami 

Integrovaný prístup k eLearningConnector 

Štandardy PTC a trvalý podporný program PTC 

Planet PTC online komunita 

Špecifikácia 

64bit alebo 32bit verzia pre Windows ® XP (SP3), 

Windows Vista ®, Windows ® 7 

Jazykové mutácie v angličtine, francúzštine, nemčine, 

japončine, taliančine, španielčine, kórejčine, ruštine a 

čínštine (zjednodušenej a tradičnej) 

Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 

Konvertuje .mcd a .xmcd súbory do nových .mcdx typov 

Integrované prostredie pre Licencovanie a riadenie licencií 
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