
Sinais e Sistemas Lineares (B. P. LATHI) – 2ª Edição  
 
ERRATA referente aos 9 primeiros capítulos 
 
01) p17: B.1 Números Complexos L5↓ : … desmistificados há muito tempo 
02) p17: B.1 Números Complexos L9↓ : … as torna aceitáveis. 
03) p19: L8↑: … n soluções (raízes),  … 
04) p23:  L1↑: Esta dica será ilustrada pelos seguintes exemplos.   
05) p25: Exemplo de Computador CB.1: a) z=2+3j 

06) p33 B6 a) x(t) = cos(wot) - 3sen(wot) … a) Neste caso … b = - 3  
07) p47: F(x) Biprópria (m=n) 
08) p63: L5↑:  … incluindo  … 
09) p94 após (1.23b): Propriedade de Amostragem da Função Impulso Unitário 
10) p97 (1.30b): es*t = e(σ-jw)t, após (1.30c) … est é a generalização da função ejwt  
11) p101 após (1.36b): O 2º termo do lado direito é vc(0) … 
12) p105 L8 ↑: Ao invés de “Cada sistema é não apenas” …  é melhor: 
      “Não somente cada sistema é uma categoria por si só, mas mesmo   
       para um dado sistema” … 
13) p109 2º parágrafo, L3↓: … sinais de fala … 
14) p111 1.7-7 L2↓: … invertível … 
15) p119 nota de rodapé: … é nula. A componente de saída … 
16) p122 L9↓: … usando as Eqs.  … 
17) p127 L2↓: … é não invertível … 
18) p129 o gráfico da figura M1.2 está errado (foi repetido o da figura M1.1) 
19) p129 1.5-7 (a) y(t) possui uma parte … 
20) p149 abaixo de (2.11c) … para t=0-, isto justifica considerar … 
21) p151 Exemplo C2.2 dyo/dt(0) = -7 
22) p152 L7↓: … a não ser que outra coisa seja mencionada. L1↑ dy/dt(0-) ≠  
      dy/dt(0+) 
23) p157 Exemplo 2.3 L2↑ dh2/dt2(0)=k1dδ(t)/dt  + k2δ(t) 
24) p160 2.4 Resposta do Sistema … L2↓: as condições iniciais são zero. 
25) p164 Figura 2.5 x(τ)=0   
27) p185 L5↑: … combinação linear da entrada e de suas derivadas 
28) p188 L2↑ … não sobrepostos é T1+T2 … 
29) p188 Entrada Exponencial L3↓ β=P(ζ) / Q(ζ) 
30) p189 Acima de (2.59) ζ=jw e 
31) p190 L6↓ A solução total  (a soma …) é y(t) = k1e-t + k2e-2t - 15 e-3t  t ≥0 
32) p193 2.6 L5↓  … sua base circular …, L7↑ : … à luz  … 
33) p195 L2↑, L3↑ : exp(λkt) 
34) p197 L1↑, L2↑: … implica a estabilidade … 
35) p200 2.7-2 L6↓ : … e, desta forma, podemos ver Th como  … 
36) p201 L3↑: … a uma entrada … na Fig. 2.22 falta marcar Th no eixo y de y(t) 
37) p204 L4↓ : … numerador quanto … L16↓ : … se Re λ ≥ 0 … 
38) p205 L7↓ …  à entrada  exp(jwot) … 



39) p205 Importância do fenômeno da Ressonância L2↓ … passa-altas e rejeita- 
      faixa 
40) p205  2.8 L4↓ : …são relacionadas por  
41) p206 L7↓ … implica o fato … L10↓ …y(t) e w(t) … 
42) p210 M2.2  function[saída1, saída2… saídaN] = nome_do_arquivo(…) 
43) p216 2.4-12 a) entrada   et u(-t) 
44) p222 2.6-7 resposta ao impulse h(t)= ∑ (1/2)I δ(t - i) i = 0 … ∞ 
45) p230 L1↓ Eq. 3.4: n = 0, ± L, ± 2L, …,  L4↓ n = 0, 2, 4, 6… x[1], x[2], x[3], … 
46) p241 L2↓: Esta é relação … L5↓ pontilhada  sombreada  L4↑: derivada de x(t)  
47) p246 Equações Diferença L6↓: … termos em avanço tais como (sem o .) 
48) p251 após (3.32b) … satisfaça a Eq. (3.32) 
49) p254 yo[n] = c(0,9)nejπn/6   
50) p255 Exercício E.13 yo[-1] = -1/(2 2 ) 
51) p256 3.7 L2↓: … com todas as condições iniciais … 
52) p276 Exemplo 3.17 se a entrada x[n] = (3n+5) u[n] 
53) p280 Exemplo 3.19 no final: sem n ≥ 0 
54) p284 L2↓: … assintoticamente instável é BIBO instável. 
55) p309 Figura 4.1 L2↓: …  implica que a integral 
56) p310 L2↓:  A operação de determinação da transformada inversa de Laplace 
57) p311 abaixo da primeira integral: como u(-t) =1 para t ≤ 0  e u(-t) = 0 para t > 0 
58) p312 L8↓: …  implica condições … 
59) p323 3º parágrafo ↑, L4 ↓: havia ferramentas rigorosas … 
60) p323 rodapé … desenvolveu a teoria de carregamento de cabo … 
61) p331 (4.27): X(s/a) ao invés de F(s/a) 
62) p334 L8↓: … inverse de s+1 é )()(. tt δδ + , isto é, dδ(t) / dt + δ(t) 
63) p335 4.3 L2↓: …, a transformada de Laplace … 
64) p335 Exemplo 4.10: y.(0-)=1, isto é, dy(0-) / dt=1 
65) p337 Comentários sobre … L12↓: …Esta versão ainda em uso em alguns  
      livros de matemática apresenta algumas sérias dificuldades. 
66) p361 L2↓: A saída de H1(s) na Fig. 4.20a é dada …Abaixo de (4.65): Já  
      obtivemos  
67) p366 Figura 4.25 … 37s+51)/(( 
68) p386 4.8-1 L8↓: P(s)/Q(s) | s=jw = H(jw). 
69) p404 L1↓: … diminui monotonicamente …4.10-3 L3↑: (oscilação) ao invés da  
70) p405 4.10-4 Filtros Notch (Rejeita-Faixa) 
71) p407 4.10-5 L5↓: … uma banda rejeitada (ganho zero)  … 
72) p407 4.10-5 L8↓: … a banda rejeitada (ou  
73) p407 4.10-5 L11↓: banda rejeitada … definimos a banda rejeitada 
74) p419 última linha antes do programa: o programa MS4P1 calcula … 
75) p422 L1↓: parede circular … 
76) p424 L1↓: Q=1/(2 cos ϕ)  L6↓: C1=2Q/(woR1) e C2=1/(2Q woR2) 
77) p424 no programa MS4P2 … disp([‘Estágio’ num2str(estagio) … 
78) p429 4.2-6 (a) Determine a 
79) p430 4.3-10 s(t)=e-t u(t) - e-2t u(t) 



80) p431 Na Figura P4.4-1, a bobina tem valor 1 H, não indicado 
81) p431 4.11-3 … transformada de laplace inversa (bilateral) … 
82) p441 4.M-4 C’i=1/(Riwc)    R’i=1/(Ciwc) 
83) p445 Tabela 5.1  1     δ[n-k]     z-k     
84) p448 Figura 5.3 
85) p491 Filtro Notch (Rejeita-Faixa) 
86) p509 L12↓: … A=[…  aN2] … 
87) p513 M5.5 L9↓: … e devem ser tão precisas … 
88) p522 5.5-5 b) x[n] = cos(0,5n – π/3)  
89) p530 6.7b repetido: deve ser 6.7b e 6.7c 
90) p536 Fig. 6.3b: 8A/9π2  
91) p545 6.2 Existência e Convergência da Série de Fourier 
                 Para a existência … Dessa forma, a partir das Eqs.(6.11a) a (611c) 
92) p546 3° Parágrafo, L4↓: Se a série coverge,  … dado erro ela precisa de  
93) p549 L5↓: … Ainda assim o espectro de fase, L8↓: …salto de descontinuidade  
94) p561 na RESPOSTA do  Exercício E6.6 
         (a) Faltou colocar no somatório n ≠ 0 como na letra (b)  
95) p563 De forma usual … (e, então, multiplicando por 2/To)  
96) p563  6.4 L4↓: com período … 
97) p567 L1↑:componente de x ao 
98) p579 RESPOSTA: dentro do Somatório de x(t) deveria se n ao invés de N  
99) p579 L3↓ … de sinais (sinais de base) 
100) p594 6.3-2 e-jAn -1  e-jAn -1+jnA e-jnπ 
101) p599  L9↓ … a transfornada de Fourier pode ser considerada um caso     
        especial da transformada de Laplace   7.1 L6↓ … os pulsos     
102) p602 Após Recapitulando,  
       ∫=

∞
∞−

− dtetxwX jwt)()(  ao invés de x(t) ↔ X(w) 
103) p613 Figura 7.14b: no eixo vertical wo δwo(w) 
104) p615 7.2-1 Conexão entre as transformadas de Fourier e Laplace        
                   L3↓ … pode ser obtida da transformada de Laplace correspondente. 
                 L5↓ … x(t) = e-at u(t), sua transformada de Laplace 
105) p616 L3↑ de 7.3 … caso especial da transformada de Laplace   
106) p632 L9↓ …Logo a transformada de Laplace é preferida frente à                     
                            transformada de Fourier 
107) p633 L9↑ … (resposta do sistema a várias … 
108) p639 7.5 L2↓ … passa-baixas ( 
109) p643: Exemplo 7.20 … x(t) = e-at u(t)   
110) p659: Figura 7.46 b) wHAM (x) 
111) p673 7.4-6 no integrando de R(w), X(y)/(w-y)dy, idem no de X(w),  
        R(y) /(w-y)dy 
112) p679 Figura 8.1f  errada 
113) p684 L1↑ = Cox(t) + … 
114) p731 8.1-8c … taxa de 20 Hz … 
115) p746 na ultima linha da nota de  rodapé … também é 9/32 



Não podemos deixar de agradecer ao aluno do 4o período do curso de Engenharia 
Elétrica Filipe Dias pela observação de vários erros aqui apontados, fruto de uma 
leitura atenciosa. 
 


