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ABSTRACT 

 
Dosimetry in three dimensions using Fricke-Xilenol-Gel dosimeters (FXG) allows the confirmation and a better 

understanding of a treatment by Radiotherapy. The technique involves the assessment of the irradiated volumes 

by magnetic resonance imaging (MRI) or optical-CT. On both cases, the time elapsed between the irradiation 

and the measurement is an important factor in the quality of results. The quality of the images can be 

compromised by the mobility of the ferric ions (Fe
3+

), formed during the the interaction of the radiation with the 

matter, increasing the uncertainty in the determination of the isodoses in the volume. In this work, the 

phenomenon of the diffusion of the ferric ions formed by an irradiated region is simulated in a bidimensional 

domain. The dynamic of the Fe
3+

 in Fricke-Gel is modeled by a parabolic partial differential equation and solved 

by the ADI-Peaceman-Rachford algorithm. Stability and consistency of the method guarantee the convergence 

of the numerical solution for a pre-defined error magnitude, based on choices for the discretization values of 

time and space. Homogeneous and non-homogeneous cases are presented considering an irradiated region and a 

physical barrier that prevents the movement of the ions, on the non-homogeneous case. Graphical visualizations 

of the phenomenon are presented for better understanding of the process. 
 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O uso de dosímetros químicos para avaliação de doses absorvidas é uma técnica muito 

utilizada em Dosimetria das Radiações. Os dosímetros com soluções do tipo Fricke-Gel, são 

obtidos a partir do dosímetro Fricke, constituído por água de elevada pureza e Sulfato Ferroso 

amoniacal, conhecido como Sal de Mohr, ao qual é adicionado um agente gelatinoso 

(gelatina, agarose, ágar-ágar). Estes dosímetros mostram-se bastante úteis, pois podem ser 

moldados assumindo diferentes geometrias tridimensionais além de apresentarem 

equivalência ao tecido humano [1]. 

 

Pela interação da radiação com a solução, os íons ferrosos (Fe²
+
) são oxidados, 

transformando-se em íons férricos (Fe³
+
) e alterando as propriedades ópticas do dosímetro. 
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Após a radiação, a leitura pode ser feita por técnicas de imageamento utilizando 

equipamentos de ressonância magnética nuclear [2],[3]. Desta forma é possível mapear 

tridimensionalmente essa distribuição de íons e identificar a região irradiada. Dosímetros 

Fricke-Gel 3D podem ser utilizados na avaliação do planejamento de doses em radioterapia. 

 

Um dos problemas da avaliação das doses por imagens obtidas por ressonância magnética é 

que ao longo do tempo, os íons férricos podem se movimentar pela matriz de gel, causando 

imprecisões nas leituras e, consequentemente, nas estimativas de dose. Esse movimento dos 

íons férricos é representado por uma equação diferencial parabólica e pode ser resolvido 

numericamente. São apresentadas simulações desse fenômeno de difusão para duas situações 

do meio: homogêneo e não-homogêneo, ambas para um dosímetro bidimensional, um 

quadrado unitário. A solução numérica é obtida pelo Algoritmo de Peaceman-Rachford da 

família dos métodos ADI (Alternate Direction Implicit methods), que otimiza o método de 

Crank-Nicolson através da decomposição do problema em cada dimensão [8],[9]. 

 

Neste trabalho, partindo das Leis de Fick, apresentamos a modelagem matemática do 

problema na seção 2. O algoritmo de Peaceman-Rachford na seção 3 e os resultados das 

simulações para os casos homogêneo e não-homogêneo na seção 4. Conclusões e algumas 

propostas de trabalhos futuros na seção 5. 

 

 

 MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA FÍSICO 

 

A dinâmica da concentração de íons férricos em dosímetros Fricke-Gel é representada por 

uma equação diferencial parcial parabólica. Pela segunda Lei de Fick, se em um meio existe 

um gradiente de concentração, forma-se um fluxo de difusão que tende a homogeneizar o 

mesmo. Este fluxo é na mesma direção e sentido oposto ao gradiente e é proporcional a ele. 

Considerando ),( txC


 a distribuição da concentração em x


 = (x1,x2,x3) no instante t e D, o 

coeficiente de difusão, a equação de difusão é dada por (1). 
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Quando o meio é homogêneo, o coeficiente de difusão é constante. No caso não-homogêneo 

o coeficiente de difusão se expressa em função da posição (x1,x2,x3), podendo também ser 

dependente do tempo. Domínios não-homogêneos ocorrem quando são compostos por 

diferentes materiais, ou quando ocorrem bolsões de ar no material homogêneo. O caso tratado 

neste trabalho simula a ocorrência de uma região conexa, interna ao domínio agindo como 

uma barreira física. 

 

Para determinar a solução da equação (1), é necessário conhecer a distribuição da 

concentração no meio no instante inicial, )0,(xC


 e as condições de fronteira do domínio R. 

No caso do dosímetro, como não ocorre fluxo através do bordo, temos que: 

 

Rx=tx
n

C




 
 ,0),( ,                                                   (2) 
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onde n


 é o versor normal exterior à fronteira de R. Foram realizadas simulações da difusão 

considerando um dosímetro homogêneo e outro contendo uma barreira física que impede o 

movimento dos íons. Neste último caso, o coeficiente de difusão assume dois valores 

constantes: D1 para o meio gelatinoso e D2, para a região da barreira. 

 

As simulações foram realizadas considerando o fenômeno bidimensional, no qual o 

dosímetro R é representado por um quadrado unitário. Esta restrição simplifica o modelo sem 

prejudicar o objetivo do estudo, que é gerar soluções aproximadas com uma precisão pré-

fixada. A extensão para casos mais gerais, que consideram dosímetros em três dimensões é 

imediata, bastando acrescentar as condições de fronteira e da geometria 3D. 

 

 

 O MÉTODO ADI (PEACEMAN-RACHFORD) 
 

Sem prejuízo da análise que será feita, vamos considerar o problema da difusão em duas 

dimensões e definir o domínio por um quadrado unitário  2,1i,1x0/)x,x(R i21  . 

Considerando uma partição homogênea de [0,1] composta  por N subintervalos de tamanho 

N

1
h  , os vetores   Tj2i1ij )x()x(x 


, com     hxx

ni1ni 


, para i = 1,2 e n = 0, 1,...N-1, 

definem os pontos da malha computacional espacial. A  discretização temporal também é 

homogênea e definida por M subintervalos de tamanho 
M

)tt(
h

inicialfinal

t


  tm1m htt  , para 

m = 0, 1, ..., M-1.  

 

 

Os valores de N, M serão definidos de forma a garantir a convergência e a eficiência do 

método numérico. Escrevemos )t,x(C mij


 = m

jiC , , a concentração de íons férricos na posição 

 jhihxij 


, para  i, j = 0,1,2,...,N, no instante tm = mk, m = 0,1,2,...,M.  

 

O método ADI (Alternate Direction Implicit) de Peaceman-Rachford é obtido a partir do 

método de Crank-Nicolson (CN), que é um método implícito, incondicionalmente estável e 

com ordem de convergência quadrática nas discretizações do espaço e do tempo 

[6],[7],[8],[9]. O método de Crank-Nicolson, em um domínio bidimensional, é descrito pela 

equação (3) 
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onde r = 
²h

Dht  e 
2

1xδ  e 
2

2xδ  são os operadores (4) definidos para uma função u genérica. 

 

j1,+iji,j1,iji,

2

x1 u+2uu=uδ                                                 (4a) 
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No CN, para cada passo de discretização no tempo é calculada a média do laplaciano 

discretizado nos instantes tm e  tm+1. Portanto, para cada passo de integração é necessário um 

esforço computacional muito grande, da ordem de 5N
4
/3 operações, devido ao tipo de matriz 

dos coeficientes que é tridiagonal por blocos. O método ADI de Peaceman-Rachford reduz 

significativamente este esforço, pois a evolução de um passo de integração é transformada em 

dois problemas unidimensionais, cada um completando metade do intervalo de discretização 

no tempo. O sistema tridiagonal por blocos é transformado em dois sistemas tridiagonais.  

 

Ao aplicarmos CN em uma das direções, obtemos uma aproximação para a concentração num 

instante tm+1/2. Ao aplicarmos novamente CN na outra direção, usando como condição inicial 

a aproximação obtida anteriormente, obtemos uma nova aproximação para a concentração, 

mas agora no instante tm+1 [6],[8],[9]. Ao usarmos as direções alternadas, temos um esforço 

computacional da ordem de 10N² operações a cada passo de discretização no tempo. As 

equações (5) expressam o método ADI. 
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Como não temos o valor explícito da concentração de íons férricos na fronteira do domínio 

mas as expressões de suas derivadas direcionais, devemos incorporar o cálculo dos valores 

nestes pontos em conjunto com os outros pontos da malha computacional. Existem várias 

maneiras de incorporar pontos de fronteira na discretização escolhida, que podem ser vistas 

em [6],[8],[9]. Para o método de Peaceman-Rachford, foi escolhida uma discretização, para a 

primeira derivada, centrada no ponto de fronteira a ser determinada a concentração, expressa 

em (6). 
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Utilizando a expressão (6) em conjunto com o esquema (5) aplicado em m

jC ,0  e a expressão da 

derivada (2), eliminamos o valor m

jC ,1 .  A  fórmula  (6)  define as condições de fronteira para  

x1 = 0. As expressões para x1 = 1, x2 = 0 e x2 = 1 são análogas. Esta forma de aproximar a 

derivada da função concentração foi escolhida por tratar-se de uma aproximação de segunda 

ordem que concorda com a ordem quadrática do método ADI. 

 

O método de Peaceman-Rachford mantém a convergência quadrática nos passos temporal e 

espacial e é incondicionalmente estável [8],[9]. Porém, para valores muito grandes de r pode 

apresentar oscilações difíceis de serem controladas [6],[8]. 

 

A escolha dos passos de discretização do espaço (h) e do tempo (ht) garantem que a solução 

aproximada para 
m

jiC ,  esteja dentro de limites pré-definidos para o erro local de 

discretização .   
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Nos dois casos tratados, homogêneo e não-homogêneo, as regiões que delimitam as fronteiras 

da região irradiada e do próprio dosímetro serão responsáveis pela escolha adequada de h e 

ht, para que os resultados numéricos para m

jiC , atinjam a precisão no menor tempo possível. 

Como o método ADI é de ordem quadrática tanto na discretização espacial quanto na 

temporal, h e ht devem também verificar as desigualdades };{ 22

thh . 

 

Uma vez definidas as magnitudes do domínio, da região irradiada e das barreiras físicas, 

determinamos os passos h e ht, satisfazendo as condições descritas acima, fixando primeiro 

uma precisão   > 0 e um valor para r que garanta a qualidade da solução numérica. 

Escolhemos o passo de discretização h, de tal forma que a malha computacional gerada por 

este passo seja uma boa representação do domínio e tal que h
2 

<  . Uma vez determinado h, 

calculamos ht pela fórmula 
2h

Dh
r t , de modo a garantir a estabilidade. Se 2

th , 

redefinimos r e repetimos o processo. Ao final, teremos os passos h e ht de forma que 

};{ 22

thh , a malha computacional é uma boa representação do domínio (homogêneo ou 

não-homogêneo) e garantem a qualidade da aproximação. Estas escolhas dos passos de 

discretização proporcionam um erro controlado, inferior à precisão pré-fixada. 

 

 

 SIMULAÇÃO NUMÉRICA PARA OS CASOS HOMOGÊNEO E NÃO-

HOMOGÊNEO 
 

O caso tratado neste trabalho simula a ocorrência de barreiras como, por exemplo,  bolsões de 

ar em um domínio bidimensional definido por um quadrado unitário. A constante de difusão 

terá dois valores distintos, um para o meio gelatinoso e outro para o ar. As simulações 

numéricas foram obtidas a partir da implementação do algoritmo de Peaceman-Rachford que 

utiliza uma rotina implícita, alternadamente nas direções x1 e x2, e armazena a decomposição 

LU da matriz dos coeficientes em cada direção. Estas matrizes, independentes das variáveis 

(x1,x2,t), são matrizes triangulares superior e inferior e foram  estruturadas e armazenadas 

apenas uma vez. Após a decomposição, a cada nível de discretização no tempo, utilizamos 

uma subrotina que faz a substituição reversa. 

 

Para termos uma solução numérica de qualidade, devemos escolher um valor de r adequado. 

Na figura (1), simulações mostram os perfis das soluções numéricas obtidas para o caso 

homogêneo, para alguns valores de r. Utilizamos D = 0,015 para o coeficiente de difusão do 

meio nos dois casos simulados. 

 

As imagens mostram os perfis ao longo das retas x = 0,5 e y = 0,5, escolhidas por passarem 

pela região irradiada onde pode se observar a instabilidade da solução. Os valores de r  foram 

escolhidos de modo a demonstrar que a solução numérica pode apresentar instabilidades nas 

proximidades da fronteira da região irradiada. Os perfis foram obtidos para r = {10; 1; 0,1}. 

Para r = 10, observamos a instabilidade nos pontos de descontinuidade da região irradiada, 

mostrando que este valor é inapropriado. A partir do segundo valor  r = 1 a solução numérica 

não apresenta mais oscilações em torno da fronteira, indicando que a escolha de h e ht devem 

ser tais que r seja no máximo igual a 1 para garantir a estabilidade.  Portanto, para que a 

evolução temporal e espacial representem o fenômeno da difusão de forma adequada durante 

todo o processo, é necessário obter um equilíbrio entre os valores escolhidos de h e ht. 
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Figura 1. Perfis das soluções numéricas ao longo das retas x = 0,5 (à direita) e y = 0,5 (à 

esquerda). De cima para baixo, r = {10; 1; 0,1} 
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A figura (2) mostra uma sequência de imagens da evolução temporal da difusão dos íons, 

correspondente aos tempos t = {0; 0,5; 1} num dosímetro bidimensional de 1cm² para o caso 

homogêneo.  

 

A área irradiada é um retângulo horizontal de 0,4 cm de largura e 0,8 cm de comprimento 

centrada no ponto (0,5; 0,5) do domínio. As simulações foram obtidas com os valores  

ht = 0,52083x10
-4

,   h = 0,00125 e  r = 0,5. 

 

 

 

 
 

Figura 2. Dinâmica da difusão de íons férricos em um meio homogêneo  

após uma hora.  

 

 

 

Na figura (2), as isolinhas marcam áreas de mesma concentração de acordo com uma escala 

de cores definida no intervalo [0,1], sendo 0 o azul e 1 o vermelho. A linha branca tracejada 

mostra a localização da região irradiada em cada imagem. Como esperado, a região onde a 

concentração inicial de íons foi definida como nula aumenta de valor ao longo do tempo, ao 

passo que a região irradiada, onde a concentração de íons é máxima no instante inicial 

diminui.  

 



 

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 
 

A figura (3) mostra os perfis ao longo das retas x = 0,5 e y = 0,15 que ilustram a dinâmica da 

difusão nos três estágios de tempo considerados anteriormente. Os valores escolhidos para h, 

ht e r satisfazem as condições de estabilidade, convergência e representação do domínio, 

descritas na seção 3, para uma precisão de 10
-5

. 

 

 

 

 
 

Figura 3. Dinâmica da difusão ao longo das retas x = 0,5 (à esquerda) e y = 0,15 (à 

direita) em um meio homogêneo. 

 

 

 

Para a representação do meio não-homogêneo, simulamos a existência de um bolsão de ar 

(bolha) no interior do domínio, definindo dois coeficientes de difusão constantes, D1= 0,015 

cm²/h  para o meio gelatinoso e D2=0 cm²/h  para o ar, como mostra a figura (4). 

 

 

 

 
 

Figura 4: Representação da região irradiada (vermelho) e região da bolha (azul). 
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A área irradiada permanece a mesma do caso homogêneo. O bolsão de ar foi escolhido como 

sendo um retângulo de 0,1 cm de largura e 0,4 cm de comprimento centrada no ponto  

(0,4; 0,15) do domínio. 

 

Para a simulação do caso não homogêneo, foram mantidos os valores de h, ht e r escolhidos 

para o caso homogêneo que respeitam as condições de estabilidade, convergência e 

representação do domínio e garantem uma precisão de 10
-5

. A figura (5) mostra a dinâmica da 

difusão dos íons férricos em um meio não homogêneo ao longo de uma hora. 

 

 

 

 
 

Figura 5. Dinâmica da difusão de íons férricos em um meio não-homogêneo  

após uma hora.  
 

 

 

Na primeira imagem vemos as regiões da bolha de ar (em azul) e da formação dos íons 

férricos (em vermelho). As linhas brancas tracejadas, nas imagens das isolinhas, representam 

a localização da região irradiada e as linhas brancas cheias, a localização da barreira física. A 

sequência mostra que ao longo da difusão, os íons férricos tendem a contornar a região da 

bolha, mantendo esta região com concentração nula. Na figura (6) são mostrados os perfis ao 

longo das retas x = 0,5 e y = 0,15 que cruzam a barreira física. 
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Figura 6: Dinâmica da difusão ao longo das retas x = 0,5 (à esquerda) e y = 0,15 (à 

direita) em um meio não-homogêneo. 

 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, simulamos a difusão de íons férricos em meios homogêneo e não-homogêneo 

utilizando o algoritmo de Peaceman-Rachford. Com as escolhas apropriadas para os passos 

de discretização, os resultados mostram-se condizentes com a realidade e dentro da precisão 

estipulada. Para trabalhos futuros, serão considerados outras geometrias, estendendo o estudo 

para três dimensões. 

 

A simulação do movimento dos íons férricos formados a partir de uma concentração inicial 

conhecida é chamada problema direto e foi o problema tratado neste trabalho. Em geral, o 

maior interesse prático é determinar a distribuição da concentração inicial baseado na 

observação da dinâmica dos íons, transcorrido um período de tempo. Este é o chamado 

problema inverso, e será tratado em trabalhos futuros. A partir da simulação da dinâmica da 

concentração de íons em dosímetros Fricke-Gel, podemos determinar a distribuição dos íons 

férricos na matriz de gel e estimar, com uma precisão pré-definida, o impacto desta difusão 

no domínio, além de preparar para o estudo do problema inverso. Por este motivo, é 

importante termos domínio das técnicas de simulação do problema direto, que nos fornecem 

resultados precisos e confiáveis. 
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