
ptc.comPágina 1 de 4 | PTC Mathcad Prime 8

O PTC Mathcad oferece toda a facilidade de usar e 
familiaridade do seu bloco de notas de engenharia, 
com notação matemática real e inteligência de 
unidades. Mais importante, os recursos de cálculos 
produzem resultados muito mais precisos do que uma 
planilha poderia oferecer. Usando a rica variedade de 
funcionalidades matemáticas do PTC Mathcad, você pode 
documentar seus cálculos de engenharia mais críticos da 
maneira mais fácil possível. Mostre seu trabalho usando 
opções avançadas de formatação junto com plotagens, 
texto e imagens em um único documento formatado 
profissionalmente. Ninguém precisa de habilidades 
especializadas para criar ou consumir dados do PTC 
Mathcad. 

Quando sua propriedade intelectual é compartilhável, 
facilmente legível e concentrada em um único lugar, você 
pode deixar de lado o gerenciamento das informações 
para transformá-las em uma fonte de vantagem 
competitiva.

Principais benefícios

• Comunique com segurança objetivos de design e 
conhecimento de engenharia

• Construa intuitivamente cálculos usando notação 
matemática padrão

• Crie documentos de qualidade profissional completos 
com matemática ao vivo, plotagens com todos os 
recursos, rich text e imagens 

• Redirecione cálculos padronizados para racionalizar o 
desenvolvimento de produtos da próxima geração e 
evite a necessidade de recriar cálculos

• Aumente a produtividade com inteligência total das 
unidades durante os cálculos

• Obtenha acesso instantâneo a materiais de 
aprendizado e tutoriais dentro do próprio produto 
para aumentar ainda mais sua produtividade

Cálculo

• Crie cálculos usando a notação padrão do operador 
para álgebra, cálculo, equações diferenciais, lógica, 
álgebra linear e muito mais 

• Avalie e solucione expressões númerica e 
simbolicamente.

• Suporte a vários tipos de dados, incluindo:

 - Escalares, vetores e matrizes

 - Números complexos

 - Crie listas selecionáveis de itens para calcular 
usando o controle de entrada da caixa de 
combinação.

Mostre seu trabalho. 

Os cálculos de engenharia são a alma do projeto do produto. Eles são 
essenciais para todas as etapas do processo de design. Para alcançar 
a excelência em engenharia, as equipes precisam de um aplicativo 
abrangente, porém intuitivo, que faça cálculos com exatidão e 
precisão, permita rastreabilidade, proteja a propriedade intelectual e 
mostre seu trabalho. Com o PTC Mathcad, isso é fácil.

O DIGITAL TRANSFORMA O FÍSICO
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FOLHA DE DADOS

Sistema de gerenciamento de unidades

• Suporte abrangente a unidades para cálculos 
numéricos e simbólicos, funções, blocos de resolução, 
tabelas, vetores, matrizes e plotagens.

• Verificação e conversão automáticas de unidades

• Centenas de unidades predefinidas

• Definição de unidades personalizadas

Proteção de conteúdo

• Previna a modificação acidental ou intencional de 
cálculos específicos com a proteção por senha

• Bloqueie conteúdo para prevenir a exibição e ocultar 
informações proprietárias

Documentação e apresentação

• Interface do usuário orientada pelas tarefas para 
vários documentos

• Edição de documento WYSIWYG

• Formatação e controle de documentos

• Controle total sobre a formatação de texto e 
matemática

• Áreas recolhíveis e bloqueáveis para impedir a 
visualização ou modificação de informações 
proprietárias 

Funções

• Análise de dados

• Ajuste e suavização de curvas

• Probabilidade e estatística

• Processamento de sinais e imagens 

• Equações diferenciais

• Solução e otimização

• E/S de arquivo

• Design de experimentos

• E centenas de outras
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FOLHA DE DADOS

Resolução

• Resolvedores de sistemas lineares e não lineares de 
equações algébricas e diferenciais

• Otimize sistemas restritos

• Exiba soluções simbólicas para sistemas de equações

Dados

• Integre o componente do Microsoft® Excel® para 
permitir a passagem de dados bidirecional com 
conteúdo das planilhas de trabalho do PTC Mathcad

• Conecte a arquivos de dados externos usando 
funções de leitura e gravação para vários formatos de 
arquivo, incluindo:

 - Texto (.txt)

 - Excel (.xlsx, .xls, .csv)

 - Imagem (.bmp, .jpg)

 - Escreva integrações eficientes entre o PTC Mathcad 
e seus aplicativos de terceiros favoritos usando a 
API Mathcad

• Incorpore conteúdo integrado de aplicativos externos 
(OLE)

Plotagem e gráficos

• Plotagens X-Y

 - Dispersão, linha, coluna, barra, tronco, queda 
d’água, caixa e efeitos

• Plotagens 3D

• Plotagens polares

• Plotagens de contorno
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FOLHA DE DADOS

Programação

• Adicione lógica usando construções de programação 
familiares e notação matemática natural

• Loops (for, while)

• Instruções condicionais (if, else if, else)

• Captura de erros (try/on error)
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Bloco de notas de engenharia com tecnologia 
PTC Mathcad

• Documente os objetivos de design incorporando 
planilhas de trabalho do PTC Mathcad diretamente 
em uma peça ou montagem do PTC Creo.

• Gere modelos do PTC Creo diretamente dos 
resultados do PTC Mathcad

• Use parâmetros do PTC Creo como entrada para 
cálculos do PTC Mathcad

Visite a página de suporte da PTC para conhecer o 
suporte a plataformas e os requisitos de sistema mais 
recentes.

https://www.ptc.com/pt/customer-success/support-services

