
Modos digitais

Para começar nossa página, vamos discutir um pouco sobre os modos digitais. Na informática e na 
arquivística temos o conceito de digital como sendo uma codificação binária. Traduzindo, significa 
um código que é expresso somente por meio de duas maneiras, ligado ou desligado, encima ou 
embaixo, certo ou errado, +5V ou 0V, ponto ou traço, di ou dá… Estes últimos exemplos são do 
mais antigo modo digital:

CW, Onda Contínua ou o famoso Código Morse. No governo de D. Pedro II, o Brasil já estava 
ligado digitalmente à Europa, a Internet não é tão revolucionária assim. Soa uma heresia escrever 
isso, oras, na Internet. Vamos avançando um pouco mais para ver como os modos digitais surgiram 
no radioamadorismo. Com a necessidade de enviar informações escritas, não apenas para 
operadores com proficiência em CW, criando-se então outro sistema, o Baudot.

Código Baudot, ele consiste em uma tabela de caracteres de apenas 5 bits (uma sequencia de 5 zeros
e/ou uns). Sabemos que 2ˆ5 nos permite apenas 32 possíbilidades, levando em consideração o 
alfabeto latino, faltaria caracteres, sejam letras, números ou diacríticos. O ponto inteligente do 
Baudot foi transformar um caracter, da lista dos 32, em uma espécie de “alternador”, ou do inglês, 
“shift”. Assim como nos nossos teclados pressionamos o “shift” para acesso às letras maísculas e 
sinais. Ele é transmitido usualmente a 45.45 baund, significa que ele envia 45.45 ciclos de zero ou 
um por segundo.

Esses são exemplos clássicos, existem vários, cada um com suas vantagens e desvantagens. O mais 
utilizado hoje em dia é o PSK31, sendo operado em HF, principalmente por conta da sua maior 
vantagem, o uso de banda. Com a banda de apenas 31 Hz (na verdade 31 e uns “quebrados”), ele 
utiliza chaveamento de alternancia de fase, sendo modulado em uma portadora de banda lateral 
única. Pessoalmente conheço apenas isso sobre o PSK31, nunca operei nesta modalidade mas 
certamente o farei algúm dia. 

Existe uma discussão acalorada sobre o uso de modos digitais no espectro fora das bandas de HF. 
Um dos argumentos mais fortes é o uso racional da banda, que é um recurso altamente escasso, 
faltam QRG para todos. Porém, a minha crítica é que em bandas menores (maiores comprimentos 
de onda), a portadora pode ocupar tranquilamente uns 12,5 KHz, como é a média da portadora de 
FM. Ora, as bandas de FM são “despovoadas”, exceto a faixa de fonia e satélite. Não precisamos 
sermos tão “carolas” se o radioamadorismo é experimentação e diversão. Sabendo disso, agora há a 
discussão de um outro modo digital, já conhecido do pessoal da Informática, o ASCII.

O formato ASCII nada mais é que um padrão de acentuação em computadores. Hoje está obsoleto 
por permitir apenas 7 bits em sua versão original ou 8 bits em sua versão extendida, lembrando que 
na informática existe o padrão Unicode que com os mesmos 8 bits consegue uma infinidade de 
caracteres, mas este é assunto para outro post. Agora, a grande vantagem do ASCII é por ser padrão.
A padronização é ótima, pode parecer limitante, mas ela permite que máquinas diferentes se 
“entendam”, por “falarem a mesma língua”. O ASCII padrão (se é que posso chamar de padrão, mas
vou citar um) é transmitido por chaveamento alternado de frequência, em contraposição ao PSK31. 
Essa modulação pode ser audível, no AFSK, ou modulada na própria portadora FM. A grande 
vantagem em se utilizar uma modulação com audio é podermos usar nossos já conhecidos e 



acessíveis transceptores para fonia. Por conta da acessibilidade aos equipamentos, inclusive a 
Estação Espacial Internacional (ISS in english) transmite em 2 metros em AFSK, em pacote e/ou 
ASCII (críticas construtivas são necessárias). 

Já temos uma idéia de como funciona a modulação e a portadora, porém faltam detalhes para 
entender como funciona a magia de tranformar letras em sons e em letras novamente. A Bell, 
empresa de telefonia dos EUA, é pioneira em telefonia e telecomunicações, até que veio com um 
padrão chamado BELL 202, que consiste em uma modulação na portadora de audio com dois tons 
distintos para representar os bits 1 e 0, respectivamente 2400 Hz e 1200 Hz, conhecidos em inglês 
como “Mark” e “Space”. Lembrando ainda que são padrões e podem mudar, estou descrevendo este
para exemplificar, os demais têm suas peculiaridades, sugiro ir em busca de um texto mais completo
para se dedicar a sua modalidade preferida. O ouvido humando ouve aproximadamente as 
frequencias de 20 Hz a 20 KHz. Esses sinais são ouvidos como bips na hora da transmissão. 
Percebendo como os zeros e uns são criados, falta ainda como eles se juntam na transmissão. Cada 
ciclo, no sentido de envio de cada byte, são enviados um bit de cabeçalho, sete ou oito bits de dados
e um ou dois bits de encerramento do ciclo. Levando em consideração dois bits de parada, temos 
aproximadamente 102 bytes/segundo, próximo a 6Kb/s. Eis que temos a internet discada, 
equivalente a 1200 bps (bits por segundo). O que acabei de descrever foi o funcionamento de um 
modem. Como o sinal é modulado, na outra ponta, o sinal é demodulado e transformado em dados, 
pulsos elétricos ou o que for que represente a informação de origem.

Com o advento da informática, utilizamos computadores PC com kit multimídia como modens. 
Existem diversos programas que fazem da placa de som um modem de verdade. Para citar alguns, 
temos o MMTTY para Windows, o CocoaMODEM para Mac e minimodem para o *NIX (simples e
altamente útil e funcional). A parte necessária a nível de hardware é de apenas uma ligação da saída 
do PC ao microfone do rádio e a saída do rádio na entrada de microfone do PC, a questão do PTT 
requer uma interface serial, mas pode ser burlada de início pela função VOX do rádio.

Curiosidade: a 30 anos, meados dos anos 80, a Radio USP, de Campinas, transmitia um programa 
em que o locutor anunciava o envio de programas de computador para quem estivesse interessado 
em gravar em uma fita K7. Depois de transmitido e gravado, era só ligar o computador e rodar a fita
para ter acesso ao programa. Muito antes da internet ou mesmo dos BBS chegarem para ficar. 
Utilizando esse sistema, proponho a criação do nicho do uso de computadores clássicos (386, 486, 
MSX, TKs, ZXs, Spectrum, ATARI, Apple II etc) nos modos digitais. 
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