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Resumo- Engenharia é a física aplicada. Utilizar características físicas de ondas eletro-
magnéticas para conseguir transmitir informação é uma parte das telecomunicações. É
sabido que computadores utilizam tecnologias sem fio para se comunicar que por sua vez
utilizam antenas na qual transmitem e recebem ondas eletromagnéticas carregadas de in-
formação devido ao arranjo específico das características que as compõe como amplitude,
frequência e fase, porém essa não é a única maneira de se realizar uma comunicação sem
fio. A ideia desse projeto é conseguir realizar uma comunicação entre dois computadores
utilizando como meio de transporte de informação apenas o som, ou seja, para eles se
comunicarem, serão utilizados apenas os microfones e alto-falantes de ambos os compu-
tadores. O objetivo não é conseguir alcançar grandes taxas de comunicação, porém sim
realizar uma interface simples na qual dois usuários consigam trocar mensagens entre si
pelo terminal linux. Essa ideia de transmitir dados sem fio sem utilizar ondas eletro-
magnéticas, e sim ondas sonoras, não é nova e nem original, porém a forma e estratégia
utilizadas neste trabalho serão.

Palavras-chave: Comunicação digital por ondas sonoras. Transferência de dados por som.
Transmissão de dados através do ondas acústicas. FSK.

1 Introdução

O uso de ondas sonoras ou sistemas eletrônicos baseados em áudio para enviar dados
não é novo. Humanos têm usado bateria e outros instrumentos de percussão para enviar
mensagens, bem como criar música, por milhares de anos. Outros animais também usam
ondas de áudio como ultrassom de morcegos ou golfinhos para eco-localização, bem como
comunicações mais normais entre membros da espécie. Por décadas, as redes de telégrafo
e telecomunicações usaram tecnologia de som como controles de tom de toque (DTMF,
dual-tone multi-frequency signalling), em aparelhos de codificação de dados por modems



em linhas telefônicas e através do ar ou mesmo através na água ou objetos sólidos (SILVA,
2017).

Muitas características do som estão relacionadas diretamente às telecomunicações.
Ondas sonoras e ondas eletromagnéticas compatilham algumas caracteríscas físicas como
frequência, amplitude e fase. Realizar uma comunicação sem fio utilizando-se como meio
de transporte físico da informação ondas sonoras é possível manipulando tais caracterís-
ticas. O objetivo deste projeto é tornar possível a comunicação entre dois usuários que
utilizem apenas um computador cada, sem internet e que comuniquem-se apenas utili-
zando seus microfones e alto-falantes de forma digital utilizando a modulação FSK. Ao
utilizar o som como meio de transporte da informação há algumas limitações nas quais
não permitem uma distância grande entre os dispositivos pois dependem da sensibilidade
e faixa de frequência sensível do microfone, potência do sinal de áudio transmitido pelos
alto-falantes e suas frequências máxima e mínima transmitíveis, ruídos externos e grande
perda de potência durante a transmissão do sinal se comparado com ondas eletromag-
néticas. Ondas acústicas perdem muita potência ao atravessar paredes e isso torna a
comunicação restrita à salas únicas ou espaços abertos, mas dificilmente atravessando
paredes.

É sensato se questionar "Porque ondas sonoras?". Para começar, já há no mercado
atualmente soluções corporativas na qual utilizam DoS (Data over sound) como parte de
um produto, um exemplo seria a SONARAX na qual tem o seu produto Sonar-XE que
é um auxiliar no combate ao COVID-19 nas companias na qual querem proteger seus
funcionários de contato social. Outro motivo seria que ondas RF não são bem-vindas em
todos os lugares. Há ambientes na qual é proibido o uso delas onde seria necessário o uso
alternativo de outra tecnologia para a comunicação como a que este projeto apresenta.
Ok, pode-se utlizar cabos blindados, porém em nem todos os casos eles serão desejados.
Imagine-se utilizando um cabo conectado a um dispositivo mobile. Não seria agradável.

Na década de 1950, o governo dos EUA criou uma "Zona Nacional de Silêncio de
Rádio"para proteger radiotelescópios da interferência de ondas de rádio eletromagnéticas
(THE WASHINGTON POST, 2018)

Computadores se comunicam por antenas, mas isso não é perceptível aos humanos
sem algum instrumento de medição. A ideia de transmitir as mesmas informações através
do som é facinante pois nos permite ter uma experiência de ver e ouvir como funciona na
prática uma modulação FSK (Frequency-shift keying).

Tendo em vista a necessidade real de meios alternativos à radiofrequência e a sis-
temas cabeados, o software desenvolvido terá a capacidade de se comunicar utilizando o
som como meio de transporte físico modulando o som por FSK.

A ideia principal consiste em permitir que dois usuários se comuniquem trocando
mensagens curtas pelo terminal linux.

2 Metodologia

Este trabalho tem como finalidade realizar a comunicação entre dois usuários utili-
zando computadores na qual não fazem o uso de antenas e ondas eletromagnéticas, mas



sim de microfone e alto-falantes para trocarem informação de forma digital pelo som.
O desenvolvimento deste projeto foi dividido em duas partes principais, a escolha

de tecnologias e implementação.
Na escolhas de tecnologias foi dividido primeiramente em verificar qual linguagem de

programação atenderia a necessidade com a menor complexidade possível e posteriormente
escolha da forma de modulação.

Na implementação a primeira parte caracteriza-se por conseguir enviar primeira-
mente zeros e uns de com uma taxa de transmissão muito baixa em torno de 1 bit por
segundo, a segunda por transmitir qualquer caractere de a-z da tabela ASCII vinculando
cada um a uma frequência específica e a última com o objetivo final de conseguir transmitir
uma frase completa com no mínimo 20 caracteres.

3 Considerações Parciais/Finais

O software desenvolvido servirá como uma forma alternativa a ambientes na qual não
se pode utilizar ondas eletromagnéticas que permitirá a comunicação entre dispositivos
que possuam microfone e alto-falantes, além de permitir a interoperabilidade de quaisquer
dispositivos com tal tecnologia acoplada.
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