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Resumo— Este trabalho tem por objetivo a discussão a 

respeito das antenas ressoadoras dielétricas. Será abordada a 
preparação do material cerâmico utilizado na fabricação dos 
ressoadores dielétricos, os quais podem ser usados como 
antenas. A  caracterização das propriedades de interesse para a 
transmissão nos ressoadores  é feita, principalmente, através da 
espectroscopia de impedância. 
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Abstract— This work aims at the discussion of dielectric 

antennas ressoadoras. Will be discussed to prepare the ceramic 

material used in the manufacture of dielectric resonators, 

which can be used as antennas. The characterization of interest 

for the transmission in the resonator is made primarily by 

impedance spectroscopy. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das telecomunicações exige uma 
intensa pesquisa para o desenvolvimento de dispositivos 
eletrônicos passivos de miniaturização, com alto desempenho 
eletromagnético e confiabilidade, além de baixo custo. Todas 
essas exigências objetivam garantir sistemas de comunicações 
que operem adequadamente em frequências bem definidas, as 
quais esses dispositivos eletrônicos se propõem a operar.  

Este trabalho tem por objetivo a discussão a respeito de 
antenas ressoadoras dielétricas, como a preparação das partilha 
de materiais cerâmicos, material utilizado nas antenas, e 
discutir a respeito da espectroscopia de impedância, método de 
medida desse material. 

II. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA 

Espectroscopia de Impedância é uma poderosa ferramenta 
analítica na pesquisa e desenvolvimento de materiais, tendo em 
vista que envolve medidas elétricas simples e seus resultados 
podem ser relacionados a variáveis físicas complexas, por 
exemplo: propriedades dielétricas, efeitos de polarização, 
defeitos, microestrutura e influências composicionais na 
condutividade de sólidos. 

Espectroscopia de Impedância (EI) é a medição de 
pequenos sinais de resposta linear elétrica de um material de 
interesse (incluindo efeitos do eletrôdo) e posteriormente fazer 
uma análise das respostas para fornecer informações das 
propriedades físico-químicas deste material.  A Espectroscopia 

de Impedância não é limitada apenas a medição e análise dos 
dados em relação à impedância (como uma relação impedância 
versus frequência), mas podendo envolver a imitância, que na 
terminologia elétrica é um conceito que combina impedância e 
admitância em um circuito, este tipo de espectroscopia de 
impedância representa a espectroscopia de imitância.  

III. ANTENAS RESSOADORAS DIELÉTRICAS 

As antenas ressoadoras dielétricas (DRA) possuem a 
vantagem de não ter perdas por condução elétrica, 
diferentemente das antenas metálicas tradicionais. Na prática, 
suas perdas são referentes a imperfeições nos materiais 
dielétricos, nos quais as antenas são fabricadas. As DRAs 
possuem grande eficiência de radiação devido a poucas perdas 
pelo fato da ausência de metais, tornando possível enfim a sua 
utilização em aplicações acima das faixas de microondas.  

 

Fig. 1.  Diferentes formas geométricas para as DRAs: cilíndrica, semi-
esférica, retangular, esférica e as de baixo perfil: disco circular e triangular 

(LUCK; LEUNG, 2003). 

A figura 1 mostra diferentes formas geométricas para 
DRAs, que independentemente da sua forma, irradia quando os 
dipolos magnéticos operam em seu modo fundamental, e que 
levam vantagens quando comparadas com as antenas 
microstrip (antena de microlinha) devido sua largura de banda 
(BW). Uma delas é o fato da antena microstrip irradiar 
somente em duas linhas estreitas, quanto as DRAs irradiam 
através de toda sua superfície, excetuando a superfície em 
contato com o plano aterrado. Outra vantagem é que as DRAs 
anulam as ondas na superfície.  

IV. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Os procedimentos experimentais realizados no Laboratório 
de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais 
(LOCEM) serão apresentados neste tópico e tem por objetivo 
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descrever os materiais, equipamentos e métodos utilizados no 
processamento e caracterização de materiais cerâmicos. 

A. Preparação do Material 

O método utilizado é o de reação de estado sólido (método 
cerâmico convencional) que consiste na síntese de materiais 
cerâmicos, quando realizada pela mistura de óxidos a elevadas 
temperaturas. Apos a escolha do material, os óxidos serão 
pesados em uma balança de precisão, obedecendo aos cálculos 
estequiométricos realizados para que haja a obtenção da fase 
desejada. 

Em seguida, os reagentes colocados em invólucros de aço 
inoxidável e acrescido de esferas ( zircônio ou aço inoxidável) 
e postos em um moinho planetário Fritsch Pulverissette 6 para 
que ocorra a homogeneação dos reagentes e a diminuição do 
tamanho das partículas do pó. Feito o processo de moagem, o 
pó é levado ao forno resistivo da marca "Jung" modelo LF0912 
para a calcinação, com o intuito de proporcionar a reação dos 
reagentes, eliminação de água e para a síntese da fase. 

B. Caracterização Estrutural 

Apos a calcinação é feita a difratometria de Raio-X para 
indentificar as fases presentes na amostra do material, fornecer 
dados sobre sua estrutura e permitir a análise qualitativa e 
quantitativa do material. esta análise é feita pelo software 
Philips X’Pert HighScore para comparação dos picos obtidos 
com os da literatura. O refinamento dos dados é feito através 
do software DBWS9807a.   

C. Fabricação de Amostras 

Confirmada a obtenção de uma fase no material analisado, 
o procedimento seguinte é a preparação das amostras cerâmicas 
com as adições desejadas. As amostras são moldadas em fôrma 
cilíndrica, onde recebem a pressão de uma prensa hidráulica. 
Nas amostras, são adicionados o ligante álcool polivinilico 
(PVA) para reduzir a fragilidade e facilitar a compactação no 
molde. 

Em seguida, as amostras são sinterizadas com o intuito de 
eliminar a umidade, retirar o PVA e realizar a reação do 
material com os adicionantes. 

D. Grandezas Analisadas na Espectroscopia de Impedância 

As amostras preparadas para a análise em radio frequência 

são polidas com lixas finas de papel e são pintadas com prata. 

A análise é feita com a variação de temperatura em uma estufa 

controlada por um controlador eletrônico digital 

microprocessado COEL HW4200 e a espectroscopia de 

impedância é feita pelo Solartron SI 1260. O programa 

Impedbeta, da Solartron, foi utilizado para a operação do 

analisador e aquisição dos dados. 

São realizadas medidas de capacitância, perdas dielétricas 

(tg δ), impedância real e imaginária, e condutividade AC. 

O valor da constante dielétrica (ε*) foi calculada a partir da 

capacitância medida C(), da espessura das amostras (t) e da 

área dos eletrodos (A). C() foi obtido a partir da impedância 

elétrica Z(), e é uma quantidade complexa cujas partes, real 

e imaginária, correspondem diretamente às componentes real 

(ε’) e imaginária (ε’’) da constante dielétrica: 
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O ângulo de perdas , a partir do qual ocorre a defasagem 

da densidade de fluxo elétrico D() em relação ao campo 

elétrico E() é outra importante grandeza requerida para as 

aplicações aqui sugeridas. A tangente deste ângulo de perdas é 

dada por: 
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Com a variação de temperatura os valores de energia de 

ativação (Ea), são obtidos a partir da construção do gráfico de 

Arrhenius: 
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em que 0  é o chamado fator pré-exponencial, Ea a energia 

de ativação, K a constante de Boltzmann e T a temperatura 

absoluta. Além da energia de ativação, com a variação de 

temperatura foi possível calcular o coeficiente de variação da 

capacitância com a temperatura (TCC), de acordo com a 

expressão: 

 (4) 

em que CT1 é a capacitância medida na temperatura T1        

(40 ºC) e CT2 é a capacitância medida na temperatura T2  

(100 ºC). 

V. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado os materiais cerâmicos que 
atuam como ressoadores dielétricos; o procedimento necessário 
para sua caracterização estrutural e elétrica e de que forma 
essas características influenciam na transmissão através das 
antenas dielétricas. 

AGRADECIMENTOS 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), e a U.S. Air Force Office of Scientific 
Research (AFOSR) (FA9550-06-1-0543 and  FA9550-08-1-
0210). LOCEM-UFC, pelas medidas de MW e ao Laboratório 
de Raios-X do Departamento de Física da UFC. 

REFERÊNCIAS 

[1]  M. T. Sebastian (Eds.). Dielectric Materials for Wireless 
Communications. 1nd. Edition.  Elsevier Ltd. (2008). 

[2] D. Zhou, H. Wang, X. Yao, X. Wei, F. Xiang, L. Pang Applied Physics 
Letters, 90, (2007) 172910. 

[3] D. Zhou, H. Wang, X. Yao, Materials Chemistry and Physics, 104 
(2007) 397–402. 

[4] Y. C. Liou, W. C. Tsai, H. M. Chen, Ceramics International, 35 (2009) 
2119–2122. 

[5] H.M. Rietveld, Acta Crystallogr. 22 (1967) 151. 

[6] H. M. Rietveld, J. Appl. Cryst. 2 (1969) 65-67. 

[7] POZAR, D. M. Microwave Engineering. 2nd ed., John Wiley & Sons, 
Inc. New York, 1998. 

[8] PETOSA, A. Dielectric Resonator Antenna Handbook. Norwood: 
Artech House, 2007. 

[9] Luck, K. M.; Leung, K. W. Dielectric Resonator Antennas, Research 
Studies Press LTD, Ingland, 2003. 

[10] Long, S. A.; McAllister, M. W.; Shen, L. C. The resonant cylindrical 
dielectric cavity antenna, IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. 31, 
pp.406-412, 1983. 

[11]  HAKKI, B. W., COLEMAN, P. D. IRE Transactions on Microwave 
Theory and Techniques, MTT-8, 1960, 

 

 
 121

12

TTC

CC
TCC

T

TT







