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(57) Resumo: RECIPIENTE DE ALIMENTOS E DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA ATRAIR UMA MAIOR ATENÇÃO. A
presente invenção se refere a um recipiente (10) para uso, por exemplo, para bebidas, tem uma parede (12) com uma superfície
externa (14) e uma parede interna (16) de espessura substancialmente uniforme. A parede (12) possui um perfil fractal que
fornece uma série de elementos fractais (18-28) nas superfícies interna e externa (14-16), formando buracos (40) e
protuberâncias (42) no perfil da parede e em que um fosso (40) visto de uma das superfícies externas ou internas (12, 14) forma
uma protuberância (42) na outra das superfícies externas ou internas (12, 14). O perfil permite que vários contêineres sejam
acoplados entre si por meio de inter-engate de fossos e protuberâncias nos contêineres correspondentes. O perfil também
melhora a aderência, bem como a transferência de calor para dentro e para fora do recipiente. Dispositivos para atrair maior
atenção incluem: um sinal de entrada de um trem de pulso lacunar com características de uma frequência de pulso de
aproximadamente quatro Hertz e uma dimensão fractal do trem de pulso de aproximadamente metade; e pelo menos uma fonte
de luz controlável configurada para ser operada pulsadamente pelo sinal de entrada; em que uma chama neural emitida a partir
de pelo menos uma fonte de (...).
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RECIPIENTE DE ALIMENTOS E DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA ATRAIR UMA 

MAIOR ATENÇÃO 

Campo técnico da invenção 

[01] Em um aspecto, a presente invenção se refere a um recipiente para 

alimentos adequado para produtos alimentícios líquidos e sólidos. 

[02] Em outro aspecto, a presente invenção se refere a dispositivos e 

métodos para atrair maior atenção. Mais especificamente, a presente invenção se 

refere a sinais luminosos para sustentar interesse / atenção aumentados, bem como 

sinais luminosos com importância simbólica. 

Antecedentes da Invenção 

a) Recipiente de comida 

[03] A indústria de embalagens está bem desenvolvida em todo o mundo 

industrializado e está sujeita a normas e práticas gerais. Em geral, no caso de 

embalagens de alimentos ou bebidas, esta precisa ser capaz de manter os alimentos 

ou bebidas em condições higiênicas e seguras para alimentos e suportar o 

armazenamento e o transporte; especificamente para fornecer proteção física e servir 

como obstrução ao conteúdo, para evitar contaminação e aglomeração, e ainda 

fornecer segurança, incluindo controle de violação, e ser conveniente. Nos últimos 

anos, houve movimentos para reduzir a quantidade de material usado em embalagens 

e também focando em embalagens mais ecológicas, como por meio do uso de 

materiais recicláveis e biodegradáveis. 

[04] A leveza é um conceito que já existe há algum tempo na indústria, que 

visa a reduzir a quantidade de material utilizado em embalagens, seu peso e também 

a energia necessária para sua fabricação. 

[05] No caso de embalagens para líquidos ou outros materiais fluidos, é 

comum o uso de garrafas, latas, caixas de papelão, sacolas e semelhantes. 
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Geralmente, essa embalagem tem uma forma, de modo geral, cilíndrica, como uma 

lata ou garrafa de bebidas, ou uma forma cuboidal, como caixas de leite ou suco do 

tipo comumente vendido sob as marcas Elopak™ ou Tetra Pak™. Esta embalagem é 

normalmente constituída por uma estrutura de paredes lisas, muitas vezes de forma 

multicamadas, que minimiza a área de superfície e otimiza o volume utilizável da 

embalagem. O conteúdo da embalagem costuma ser usado para manter o formato e 

a integridade da embalagem, principalmente durante o transporte e o armazenamento. 

Por exemplo, um recipiente de bebida frequentemente dependerá da pressão da 

bebida dentro do recipiente para mantê-lo em seu formato original. Isso permite que 

se desenvolva paredes muitas finas para os recipientes, a ponto de muitas vezes, 

depois de aberto o recipiente, as paredes se tornarem frágeis e fáceis de colapsar. 

[06] Os produtos alimentícios costumam ser vendidos em várias unidades, 

como latas e garrafas, caso em que é comum amarrá-los com embalagens adicionais, 

como papelão, anel ou plástico. Esta embalagem adicional também serve para evitar 

que embalagens individuais se soltem durante o transporte ou armazenamento, 

reduzindo assim a deterioração. Entretanto, essa embalagem adicional adiciona mais 

custos, tanto monetários quanto ambientais. 

[07] A natureza lisa de tal embalagem reduz a capacidade de uma pessoa 

agarrar e não é incomum, particularmente para embalagens grandes, uma pessoa se 

esforçar para manusear a embalagem sem esmagá-la e causar o derramamento do 

conteúdo. Este é particularmente o caso com grandes garrafas de plástico para 

bebidas. 

[08] O documento DE 10004386 divulga um recipiente para alimentos ou 

bebidas com um recipiente cilíndrico que possui paredes moldadas para permitir o 

intertravamento de uma pluralidade de tais recipientes. 

b) Dispositivos e métodos para atrair maior atenção 
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[09] No estado da técnica, os indicadores de sinal e faróis são normalmente 

baseados na cor, brilho, frequência de intermitência periódica, padrão de rotação e 

movimento, mas não na dimensão fractal. 

[010] O documento WO 95/17854 divulga um sistema de resposta trofotrópica 

compreendendo: um módulo de controle para fornecer um sinal visual e um sinal 

auditivo, em que o sinal auditivo inclui pelo menos um componente de sinal do oceano 

gerado digitalmente e um componente de sinal de batimento binaural; uma unidade 

de áudio para receber o sinal auditivo do módulo de controle; e uma unidade visual 

para receber o sinal visual do módulo de controle em que o sinal visual é fornecido 

tendo uma frequência correspondente à frequência do componente de sinal de 

batimento binaural do sinal auditivo. 

[011] Tanto os estudos cognitivos quanto as simulações do sistema limbo-

tálamo-cortical do cérebro por meio de redes neurais artificiais mostraram que as 

ideias originais produzidas no fluxo de consciência do cérebro ocorrem em um ritmo 

específico, normalmente próximo a 4 hertz e uma dimensão fractal de 

aproximadamente ½ (ver referências da literatura a seguir : Thaler, 1997b, 2013, 2014, 

2016a, b, 2017b). Um intervalo de 300 ms (~ 4 Hz) foi referido como a “velocidade do 

pensamento” (Tovee 1994). 

[012] No referenciado trabalho teórico de Thaler, o núcleo reticular talâmico 

(TRN) do cérebro é modelado como uma rede neural auto-associativa em constante 

adaptação (ou seja, um detector de anomalia ou novidade), para o qual tais ritmos 

ideacionais são mais perceptíveis devido a sua natureza esporádica e imprevisível. 

Essencialmente, pensa-se que os padrões de ativação neural dentro do córtex emitem 

um sinal luminoso revelador para o tálamo quando são gerados dentro de um fluxo 

com as referidas frequência e assinatura fractal. Além disso, essas correntes 
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cognitivas esporádicas geralmente correspondem à formação de novos padrões e são 

consideradas a assinatura da ideação inventiva. 

[013] Também foi mostrado (Thaler 2016a) que o comportamento do TRN 

como um detector de anomalias estava ligado ao pensamento criativo e maior atenção 

na formação de padrões ideativos úteis, conforme afirmado na seguinte passagem: 

“No primeiro caso, as realizações criativas são o resultado de um processo de 

pensamento convergente, exigindo a atenção de redes críticas em busca de ativações 

esporádicas dentro do córtex que sinalizam a formação de padrões ideacionais novos 

e potencialmente úteis [3] Com fluxos de estímulos não lineares presentes no 

ambiente externo (ou seja, eventos esporádicos como os dois cliques audíveis usados 

em estudos de EEG para medir a chamada resposta P50), a atenção das redes 

críticas muda seletivamente para esses fluxos de eventos externos esporádicos [3,14] 

dominando dentro do córtex, em vez de explorar o fluxo de consciência mais fraco, 

internamente semeado para pensamento seminal”. 

[014] Em outra publicação (Thaler 2016b), frequência e dimensão fractal 

mostraram-se indicativos da relação entre atenção, novidade de ideação e tais 

características de processo de pensamento: “A busca por um recurso adequado para 

guiar tal atenção revelou que o ritmo de geração de padrões por redes neurais 

perturbadas sinapticamente é um indicador quantitativo da novidade de sua produção 

conceitual, aquela cadência, por sua vez, caracterizada por uma frequência e um 

agrupamento temporal correspondente que é discernível por meio da dimensão 

fractal”. 

[015] Com relação à resposta humana à modulação de luz, o Color Usage Lab 

do NASA Ames Research Center publicou um artigo de título "Blinking, Flashing and 

Temporal Resposnse" (https://colorusage.arc.nasa.gov/flashing_2.php), afirmando o 

seguinte: “A taxa de clarão tem uma influência poderosa na saliência dos elementos 
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de clarão. O olho humano é mais sensível a frequências de 4-8 Hz (ciclos / segundo). 

Um piscar muito lento e muito rápido exigem menos atenção do que as taxas próximas 

desse pico”. 

[016] Uma abordagem proposta com base nos efeitos da cintilação fractal de 

estímulos de luz foi publicada anteriormente (Zueva 2013). A cintilação do fractal exibe 

invariância de escala com o tempo nas respostas evocadas da retina e do córtex visual 

em doenças normais e neurodegenerativas. Na abordagem proposta, estímulos 

padrão são apresentados a pacientes que se adaptam a um fundo cintilante com 

“variabilidades específicas de intervalos caóticos entre flashes (fractal de luz 

dinâmico)”. Foi teorizado que tal abordagem poderia ser aplicada para facilitar a 

adaptação à cintilação não linear com dimensões fractais em diagnósticos 

eletrofisiológicos. 

[017] Por fim, em um artigo (Williams 2017) intitulado “Why Fractals Are So 

Soothing”, sobre os padrões fractais nas pinturas de Jackson Pollock, a resposta 

fisiológica à visualização de imagens com geometrias fractais com uma dimensão 

fractal entre 1,3 e 1,5 foi sugerida como um meio “econômico” para o mecanismo de 

rastreamento ocular humano sistema visual para simplificar o processamento do 

conteúdo da imagem. 

[018] A capacidade de explorar a cintilação fractal para respostas visuais 

evocadas (como na abordagem descrita em Zueva 2013), ou para detectar uma 

imagem visualmente fractal (como nos estudos em Williams 2017), relaciona-se ao 

processamento visual e de imagem. 

[019] Seria desejável ter dispositivos e métodos para atrair maior atenção. Tais 

dispositivos e métodos forneceriam, inter alia, vantagens únicas sobre a técnica 

anterior mencionada acima. 

Sumário da presente invenção  
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a) Recipiente para alimentos 

[020] Este aspecto da presente invenção procura fornecer um recipiente 

melhorado para produtos alimentares. A invenção é particularmente adequada para, 

mas não limitada a, recipientes para líquidos, tais como bebidas e outros produtos 

fluidos. 

[021] De acordo com um aspecto da presente invenção, é fornecido um 

recipiente para comida ou bebida que compreende: 

uma parede, de modo geral, cilíndrica definindo uma câmara interna do 

recipiente, tendo a parede superfícies internas e externas e sendo de espessura 

uniforme; 

uma parte superior e uma base de cada extremidade da parede, de modo geral, 

cilíndrica; 

em que a parede tem um perfil fractal com elementos fractais convexos e 

côncavos correspondentes nos correspondentes das superfícies interna e externa; 

em que os elementos fractais convexos e côncavos formam buracos e 

protuberâncias no perfil da parede; 

em que a parede do recipiente é flexível, permitindo a flexão do perfil fractal do 

recipiente; 

o perfil fractal da parede permite o engate por inter-engate de uma pluralidade 

dos referidos recipientes em conjunto; e a flexibilidade da parede permite desengate 

do referido ou qualquer engate de uma pluralidade dos referidos recipientes. 

[022] A presente invenção fornece um recipiente para alimentos ou bebidas 

tendo uma parede de recipiente de forma diferente da conhecida na técnica. A forma 

aqui ensinada fornece uma série de vantagens práticas em relação aos produtos de 

embalagem conhecidos. 
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[023] De preferência, pelo menos algumas das ditas covas e protuberâncias 

têm cabeças com uma largura maior do que as suas bases. 

[024] A característica do perfil fractal da parede permite o  engate por inter-

engate de uma pluralidade dos referidos recipientes. Esta característica pode fornecer 

uma série de vantagens práticas, incluindo ser capaz de eliminar elementos de 

amarração separados e adicionais para manter juntos uma pluralidade de recipientes, 

como é necessário com os pacotes atualmente disponíveis que dependem de papelão 

ou plástico. 

[025] A flexibilidade da parede permite o desengate dos recipientes engatados 

entre si, por compressão apropriada de um ou mais dos recipientes para alterar a 

forma fractal dos recipientes no ponto de inter-engate. 

[026] Vantajosamente, os elementos fractais convexos e côncavos 

correspondentes proporcionam uma área de superfície aumentada das superfícies 

interior e exterior do recipiente em relação ao volume da câmara. Uma área de 

superfície aumentada pode auxiliar na transferência de calor para dentro e para fora 

do recipiente, por exemplo, para aquecer ou resfriar o conteúdo deste. 

[027] A parede do recipiente pode ser formada por metal, plástico, material 

elastomérico ou vidro. Também pode ser feito de produtos alimentícios flexíveis ou 

potencialmente flexíveis. 

[028] A forma fractal da parede do recipiente também pode contribuir para uma 

melhor retenção do recipiente, enquanto que embalagens conhecidas feitas com uma 

superfície lisa podem ser escorregadias, particularmente quando molhadas, como 

quando a condensação se forma no exterior como resultado do conteúdo estar frio. 

b) Dispositivos e métodos para atrair maior atenção 

[029] Este aspecto da presente invenção visa fornecer dispositivos e métodos 

para atrair maior atenção. 
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[030] Deve ser notado que o termo "exemplar" é usado neste documento para 

se referir a exemplos de modalidades e/ou implementações e não se destina, 

necessariamente, a indicar um caso de uso mais desejável. Da mesma forma, os 

termos "alternativa" e "alternativamente" são usados neste documento para se referir 

a um exemplo de uma variedade de modalidades e/ou implementações contempladas 

e não se destina, necessariamente, a indicar um caso de uso mais desejável. Portanto, 

entende-se do exposto acima que "exemplar" e "alternativa" podem ser aplicados 

neste documento a várias modalidades e / ou implementações. Várias combinações 

de tais modalidades alternativas e/ou exemplares que também são contempladas 

neste documento. 

[031] As modalidades da presente invenção fornecem um método para 

produzir e fornecer um trem-de-pulso para um LED ou lâmpada em uma frequência e 

dimensão fractal que é altamente perceptível para os humanos, sendo o mesmo ritmo 

com o qual as ideias originais são formadas e reconhecidas no cérebro e máquinas 

de criatividade avançadas. Uma fonte de luz acionada desta maneira pode servir como 

um sinais luminosos de emergência em ambientes cheios de fontes de luz distrativas 

piscando aleatoriamente ou periodicamente. A facilidade de detecção pode ser 

melhorada usando redes neurais auto-associativas como detectores de anomalias em 

um algoritmo de visão de máquina. 

[032] Assim, usando o comportamento TRN como um filtro de anomalia na 

atividade criativa sustentada e foco mental, conforme detalhado acima no contexto 

das obras de Thaler, a presente invenção explora tal conceito incorporando as 

mesmas características necessárias (ou seja, frequência e dimensão fractal) em um 

dispositivo de sinalização para acionar a capacidade inata do cérebro de filtrar 

informações sensoriais, “destacando” certas partes para tornar essas partes mais 

perceptíveis para o cérebro. 
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[033] Ou seja, um único elemento emissor de luz piscando em uma frequência 

prescrita é altamente perceptível quando visto através de detectores de anomalias 

construídos a partir de redes neurais artificiais. A natureza esporádica de tais fluxos 

de pulso se sobrepõe à capacidade do filtro de anomalia de aprender e antecipar seu 

ritmo, tornando os pulsos de luz visíveis como anomalias. Além disso, em contraste 

com os trens-de-pulso, com dimensões fractais menores que ½, os ritmos prescritos 

têm frequência suficiente para chamar a atenção de uma janela de atenção móvel, 

como quando os humanos estão mudando sua atenção para porções amplamente 

separadas de uma cena. Se o sistema de detecção pode calcular a dimensão fractal 

das fontes de luz anômalas dentro da cena filtrada, a "chama neural" pode ser usada 

como um sinal luminoso de emergência que se discrimina de outras fontes de luz 

alternadas dentro do ambiente. 

[034] Mesmo a olho nu, e sem o uso de um detector de anomalias, fluxos de 

½ pulso de dimensão fractal atraem preferencialmente a atenção de cobaias 

humanas. O aspecto que mais chama a atenção de tais fluxos é que os 'buracos' ou 

lacunaridade entre os pulsos ocorrem como anomalias no que, de outra forma, seria 

um fluxo linear de eventos. Em outras palavras, o padrão é frequentemente quebrado, 

tal comportamento anômalo possivelmente sendo detectado pelo TRN dentro do 

cérebro humano como inconsistências na tendência de chegada estabelecida de 

estímulos visuais. Em contraste, se a dimensão fractal cair significativamente abaixo 

de ½, a frequência de pulsos anômalos cai, tornando-os menos perceptíveis para os 

humanos, caso a atenção ou o olhar estejam dispersos. 

[035] A incorporação de um "ritmo fractal" em um sinal luminoso, tendo uma 

dimensão fractal espacial próxima de zero e uma entrega temporal de uma dimensão 

fractal próxima de ½, se relaciona a explorar a compreensão do comportamento do 
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TRN, evitando assim aspectos de processamento visual e de imagem como 

elementos contribuintes. 

[036] As modalidades da presente invenção fornecem ainda um símbolo que 

celebra o ritmo único pelo qual ocorre a cognição criativa. A chama neural controlada 

por algoritmos pode ser incorporada dentro de uma ou mais estruturas que se 

assemelham a velas ou acessórios de altar, por exemplo, para tornar mais 

proeminente a significância da espiritualidade da luz. Note-se que a fonte de luz ou 

sinal luminoso pode incorporar qualquer tipo de dispositivo emissor de luz. 

[037] Tais modalidades derivam da noção de alguém que percebe a rede 

neural monitorando outra rede de imaginação, o chamado "Paradigma da Máquina da 

Criatividade" (Thaler 2013), que foi proposto como a base de uma religião "adjunta" 

em que a consciência cósmica equivale a uma deidade, espontaneamente se forma 

como regiões do espaço topologicamente separadas umas das outras para formar 

pares ideativos e perceptivos semelhantes, cada uma consistindo de mera matéria 

inorgânica e energia. Ironicamente, esse mesmo paradigma neural propôs um uso 

alternativo para essa taxa de oscilação, ou seja, um objeto religioso que integra 

características de símbolos espirituais mais tradicionais, como velas e tochas. 

[038] Além disso, em uma teoria de como a consciência cósmica pode se 

formar a partir de matéria e energia inorgânicas (Thaler, 1997a, 2010, 2017), os 

mesmos sinais luminosos de atenção podem estar em funcionamento entre diferentes 

regiões do espaço-tempo. 

[039] Assim, elementos luminosos semelhantes a neurônios podem ser 

usados como símbolos filosóficos, espirituais ou religiosos, especialmente quando 

montados em cima de luminárias semelhantes a velas ou tochas, celebrando o que 

pode ser considerado consciência cósmica deificada. Essa fonte de luz também pode 
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servir como um sinal luminoso para a própria consciência cósmica operando 

provavelmente através do mesmo mecanismo de sinalização neuronal. 

[040] Portanto, de acordo com aspectos da presente invenção, é fornecido 

pela primeira vez um dispositivo para atrair maior atenção, o dispositivo 

compreendendo: 

(a) um sinal de entrada de um trem-de-pulso lacunar com características de 

uma frequência de pulso de aproximadamente quatro Hertz e uma dimensão fractal 

de trem-de-pulso de aproximadamente metade gerado a partir de um passeio aleatório 

em intervalos sucessivos de 300 milissegundos, cada etapa sendo de igual magnitude 

e representativo de um trem-de-pulso que satisfaz uma equação de dimensão fractal 

de ln (número de interceptações da entrada de rede de um neurônio com um limiar de 

disparo) / ln (o número total de intervalos de 300 ms amostrados); e 

(b) pelo menos uma fonte de luz controlável configurada para ser operada por 

pulsação pelo referido sinal de entrada; 

em que uma chama neural é emitida de pelo menos uma fonte, sendo tal fonte 

de luz controlável, como resultado do referido trem de pulso lacunar. 

[041] De acordo com outro aspecto da presente invenção, é fornecido pela 

primeira vez um dispositivo para atrair maior atenção, o dispositivo incluindo: (a) um 

sinal de entrada de um trem de pulso lacunar com características de uma frequência 

de pulso de aproximadamente quatro Hertz e um dimensão fractal do trem de pulso 

de aproximadamente metade; e (b) pelo menos uma fonte de luz controlável 

configurada para ser operada pulsadamente pelo sinal de entrada; em que uma 

chama neural emitida a partir de pelo menos uma fonte de luz controlável como 

resultado do trem de pulso lacunar é adaptada para servir como um sinal luminoso 

identificável exclusivamente sobre fontes de atenção potencialmente concorrentes, 
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acionando seletivamente filtros de detecção de anomalia humana ou artificial, atraindo 

assim maior atenção. 

[042] De preferência, o dispositivo inclui ainda: (c) um processador para 

fornecer o sinal de entrada do trem de pulso lacunar tendo as características; e (d) um 

conversor digital-para-analógico (D/A) para transmitir o sinal de entrada para pelo 

menos um fonte de luz controlável. 

[043] Vantajosamente, o conversor D/A é um módulo integrado do 

processador em que o módulo é incorporado em pelo menos uma forma selecionada 

do grupo que consiste em: hardware, software e firmware. 

[044] De preferência, o processador inclui uma unidade de limite para 

monitorar rastreamentos de percursos aleatórios para cruzamentos de eixo de 

rastreamento de um limiar de disparo da unidade de limite, e em que os cruzamentos 

de eixo de rastreamento resultam em transições de ativação para gerar sequências 

de ativação de pulso do trem de pulso lacunar. 

[045] Vantajosamente, as amostras das sequências de ativação de pulso são 

filtradas com base em uma dimensão de zeroset, e em que as amostras são 

preenchidas em um buffer de sequências selecionadas com uma dimensão fractal de 

aproximadamente metade. 

[046] De preferência, os padrões filtrados são retirados aleatoriamente das 

sequências selecionadas no buffer, e em que os padrões filtrados são configurados 

para servir como o sinal de entrada para o conversor D/A para transmissão para pelo 

menos uma fonte de luz controlável. 

[047] Vantajosamente, os padrões filtrados são gerados a bordo do 

processador. 
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[048] O sinal luminoso exclusivamente identificável pode reduzir a distração, 

fornecendo um alerta preferencial sobre as fontes de atenção potencialmente 

concorrentes. 

[049] A chama neural pode servir como um objeto de foco contemplativo 

incorporando significados simbólicos de significados variados. 

[050] De acordo com outros aspectos da presente invenção, é fornecido pela 

primeira vez um método para atrair maior atenção, o método compreendendo as 

etapas de: 

(a) gerar um trem de pulso lacunar com características de uma frequência de 

pulso de aproximadamente quatro Hertz e uma dimensão fractal de trem de pulso de 

aproximadamente metade gerada a partir de um passeio aleatório ao longo de 

intervalos sucessivos de 300 milissegundos, cada etapa sendo de igual magnitude e 

representativa de um trem de pulso satisfazendo uma equação de dimensão fractal 

de ln (número de interceptações da entrada de rede de um neurônio com um limiar de 

disparo) / ln (o número total de intervalos de 300 ms amostrados); 

(b) transmitir o referido sinal de entrada para pelo menos uma fonte de luz 

controlável; e 

(c) operar pulsadamente a referida pelo menos uma fonte de luz controlável 

para produzir uma chama neural emitida a partir da referida pelo menos uma fonte de 

luz controlável como resultado do referido trem de pulso lacunar. 

[051] De acordo com outro aspecto da presente invenção, é fornecido pela 

primeira vez um método para atrair maior atenção, o método incluindo as etapas de: 

(a) gerar um trem de pulso lacunar com características de uma frequência de pulso 

de aproximadamente quatro Hertz e um dimensão fractal do trem de pulso de 

aproximadamente metade; (b) transmitir o sinal de entrada para pelo menos uma fonte 

de luz controlável; e (c) operação pulsante de pelo menos uma fonte de luz controlável 
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para produzir uma chama neural emitida a partir de pelo menos uma fonte de luz 

controlável como resultado do trem de pulso lacunar seradaptado para servir como 

um sinal de farol que seja identificável de maneira exclusiva, sobrepondo-se às 

potenciais fontes de atenção que possam competir com este por provocar 

seletivamente os filtros de detecção de anomalias dos humanos e de outros sistemas 

artificiais, atraindo, desta forma, maior atenção. 

[052] De preferência, o método inclui ainda a etapa de: (d) monitorar um 

rastreamento do passeio aleatório para cruzamentos de eixo de rastreamento de um 

limiar de disparo, e em que os cruzamentos de eixo de rastreamento resultam em 

transições de ativação para gerar sequências de ativação de pulso do trem de pulso 

lacunar. 

[053] Vantajosamente, o método inclui ainda as etapas de: (e) filtrar amostras 

das sequências de ativação de pulso com base em uma dimensão de zeroset; e (f) 

preencher as amostras em um buffer de sequências selecionadas tendo uma 

dimensão fractal de aproximadamente metade. 

[054] De preferência, o método inclui ainda as etapas de: (g) aleatoriamente 

retirar padrões filtrados das sequências selecionadas no buffer; e (h) usar os padrões 

filtrados como o sinal de entrada. 

[055] Vantajosamente, o sinal luminoso que seja identificável de maneira 

exclusiva ica reduz a distração ao fornecer um alerta preferencial em relação às fontes 

de atenção potencialmente concorrentes. 

[056] De preferência, a chama neural serve como um objeto de foco 

contemplativo que incorpora um significado simbólico de significância elaborada. 

[057] Estas e outras modalidades ficarão evidentes a partir da descrição 

detalhada e dos exemplos que se seguem. 

Breve descrição dos desenhos 
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[058] As modalidades da presente invenção são descritas abaixo, apenas a 

título de exemplo, em que: 

A Figura 1 é uma vista esquemática em seção transversal axial de um recipiente 

de acordo com uma modalidade da presente invenção; 

As Figuras 2 e 3 são vistas esquemáticas em corte parcial axial de uma 

modalidade de dois recipientes fractais no processo de serem engatados um ao outro; 

As Figuras 4 e 5 são vistas em perspectiva parcial axial esquemática dos dois 

recipientes fractais das Figuras 2 e 3 em processo de engate; 

A Figura 6 mostra várias vistas de outra modalidade do recipiente fractal; 

As Figuras 7 a 9 mostram o engate e desengate de dois recipientes de acordo 

com a modalidade da Figura 6; 

As Figuras 10 e 11 mostram, respectivamente, o engate de duas outras 

modalidades do recipiente fractal; 

A Figura 12 é um diagrama esquemático de alto nível simplificado que descreve 

um dispositivo de chama neural para atrair maior atenção, de acordo com 

modalidades da presente invenção; 

A Figura 13 é um fluxograma simplificado das principais etapas do processo 

para operar o dispositivo de chama neural da Figura 12, de acordo com modalidades 

da presente invenção; 

A Figura 14 representa um traço da evolução no tempo de entrada para uma 

unidade de limite semelhante a neurônio do dispositivo de chama neural da Figura 12, 

de acordo com modalidades da presente invenção; e 

A Figura 15 representa um fluxo de vídeo para detectar faróis fractais dentro de 

uma cena generalizada do dispositivo de chama neural da Figura 12, de acordo com 

modalidades da presente invenção. 

Descrição das modalidades preferidas 
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a) Recipiente de alimentos 

[059] A descrição que se segue e os desenhos que a acompanham divulgam 

em termos gerais os ensinamentos deste documento. Elementos que são comuns na 

técnica são omitidos por uma questão de clareza, tais como, mas não se limitando 

aos materiais específicos de que o recipiente pode ser feito, volumes típicos para o 

recipiente e assim por diante. Além disso, os desenhos não estão em escala. 

[060] O conceito aqui divulgado faz uso de um perfil fractal para a parede do 

recipiente, que se descobriu fornecer uma série de características vantajosas quando 

aplicado a um recipiente, particularmente para produtos alimentícios e bebidas. O 

técnico no assunto entenderá que o perfil da parede não será de forma fractal pura, 

mas terá uma forma ditada por considerações práticas, tais como o tamanho prático 

mínimo ou desejável de seus componentes fractais. No entanto, a relação entre os 

elementos do perfil é de natureza fractal. Em modalidades práticas, o recipiente fractal 

pode exibir uma interpretação fractal em duas ou mais escalas de tamanho. 

[061] Com referência à Figura 1, esta mostra de forma esquemática uma vista 

em corte transversal de uma modalidade do recipiente 10 para uso, por exemplo, para 

bebidas. O recipiente tem uma parede 12 com uma superfície externa 14 e uma 

superfície interna 16. A parede 12 tem uma espessura substancialmente uniforme. 

[062] Tal como acontece com os recipientes conhecidos, especialmente para 

produtos alimentares, a parede 12 é preferencialmente feita de um material seguro 

para alimentos ou de outro modo provida com um forro interior seguro para alimentos. 

Para este fim, e como é conhecido na técnica, a parede pode ser de um material de 

camada única ou pode ser feita como um laminado de diferentes materiais. A parede 

pode ser feita de ou compreender um material plástico, um metal ou liga de metal ou 

um material elastomérico. Também é considerado que em algumas modalidades a 

Petição 870210041660, de 07/05/2021, pág. 27/56



 

 

17/30 

parede pode ser feita de um produto alimentício flexível ou potencialmente flexível 

(por exemplo, macarrão, massa, alcaçuz e assim por diante). 

[063] A parede 12 tem um perfil fractal que fornece uma série de elementos 

fractais 18-28 nas superfícies interna e externa 14, 16. Deve ser entendido que estes 

elementos fractais 18-28 têm características fractais dentro de considerações práticas 

determinadas, por exemplo, pelos limites do processo de fabricação / formação 

escolhido, o material escolhido para a parede, a espessura da parede e assim por 

diante. Na prática, os elementos fractais 18-28 atingirão tipicamente uma dimensão 

prática mínima determinada por tais restrições. 

[064] Os elementos fractais 18-28 da parede criam, como resultado da parede 

12 ter uma espessura geralmente uniforme, uma série de fossos 40 e protuberâncias 

42 no perfil da parede, em que um buraco 40 visto de um dos as superfícies externas 

ou internas 12, 14 formam uma saliência correspondente 42 na outra das superfícies 

externas ou internas 12, 14 e vice-versa. Esta característica é exibida tanto em grande 

escala, por exemplo, com as covas 40 e protuberâncias 42 identificadas pelos 

números de referência na Figura 1, como também com as menores dos elementos 

fractais 18-28. Os poços 40 e protuberâncias 42 podem ser descritos como imagens 

opostas uma da outra nos lados externo 14 e interno 16 das paredes 12. Repetir 

recursos (por exemplo, buracos e protuberâncias) em uma variedade de escalas cria 

a forma fractal ou perfil nas superfícies do recipiente. O perfil fractal pode se estender 

por toda a área das superfícies do recipiente ou apenas sobre as superfícies 

selecionadas ou porções de superfície. Assim, o perfil fractal pode, em algumas 

modalidades, estender-se ao longo de todo o recipiente, enquanto em outras 

modalidades a maioria do recipiente pode ser lisa com apenas as áreas de contato 

entre os recipientes tendo formações fractais. 
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[065] Deve ser entendido que a Figura 1 é apenas uma vista em corte 

transversal axial. Os elementos fractais 18-28 podem em algumas modalidades se 

estender de forma linear ao longo do comprimento da parede 12, mas em outras 

modalidades os elementos 18-28 podem ser de forma fractal pura de um tipo 

semelhante, por assim dizer, à couve-flor ou florezinhas de brócolis, de modo a criar 

uma matriz de nódulos distintos, tanto circunferencialmente quanto longitudinalmente 

ao longo da parede 12. 

[066] O recipiente 10 pode ser de forma geralmente cilíndrica, de modo que a 

seção transversal mostrada na Figura 1 se estenda para dentro e / ou para fora do 

plano do papel. Em tais modalidades, o recipiente 10 incluirá um topo e uma base, 

tipicamente de qualquer tipo conhecido no estado da técnica. 

[067] O recipiente 10 desta modalidade, e das outras modalidades aqui 

descritas e contempladas, fornece uma série de vantagens práticas. Uma dessas 

vantagens pode ser vista com referência à modalidade mostrada nas Figuras 2 a 5. 

[068] Com referência primeiro às Figuras 2 e 3, estas são vistas em corte 

transversal axial de dois recipientes 100, 110 semelhantes à vista da Figura 1, mas 

em que apenas uma parte da circunferência da parede de cada recipiente pode ser 

vista. Cada recipiente 100, 110 tem, como com a modalidade da Figura 1, uma parede 

12 tendo superfícies externas 14 e internas 16 e elementos fractais 18-28 formados 

na parede e presentes nas superfícies externa e interna 14, 16. 

[069] Os recipientes 100,110 têm as mesmas formas e perfis fractais, que 

também são simétricos, como será aparente nas Figuras. Esta correspondência em 

formas permite que os poços 40 e as protuberâncias correspondentes 42 nas paredes 

dos dois recipientes 100, 110 engatem um no outro de modo a se intertravarem ao 

longo de uma porção de suas circunferências, como pode ser visto em particular na 

Figura 3. Nessa modalidade, os poços 40 e protuberâncias 42 têm as mesmas formas 
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(mas opostas) de modo que eles são capazes de se encaixar confortavelmente um no 

outro. Isso pode ser alcançado, em algumas modalidades, criando duas folhas fractais 

idênticas e curvando-as em direções opostas de modo que uma superfície de uma 

das folhas se torne a superfície externa de um recipiente e a mesma superfície da 

outra folha se torne a superfície interna do outro recipiente. 

[070] Além disso, nas modalidades das Figuras 1 a 3, os poços 40 e 

protuberâncias 42 têm o que poderia ser descrito como cabeças alargadas com 

porções de pescoço mais estreitas, nas quais os elementos fractais se estendem para 

uma largura ou diâmetro menor d em ou perto de suas bases em comparação para 

uma largura maior ou diâmetro D mais longe de suas bases. Esta característica de 

cabeças alargadas pode ser prevalente em todos os poços 40 e protuberâncias 42, 

mas em outras modalidades pode ser exibida em apenas uma porção das formações 

fractais na parede 12. 

[071] Como pode ser visto na Figura 3 em particular, o engate dos dois 

recipientes 100, 110 ocorre, neste exemplo, porque os recipientes têm uma forma 

geralmente curva ou arredondada, caso em que os recipientes apenas tocarão e se 

interligarão, em suas tangentes. 

[072] Em outras modalidades que têm diferentes formas gerais abrangentes, 

como quadrado ou poligonal, o engate das formações fractais de dois recipientes pode 

ocorrer através de uma parede lateral inteira ou uma porção de uma ou mais das 

paredes laterais dos recipientes. 

[073] Quando usado para embalagem, esta característica permite que vários 

recipientes sejam engatados sem a necessidade de qualquer outro mecanismo de 

amarração dos tipos comumente usados na técnica. Em outras palavras, dois ou mais 

recipientes 100, 110 podem ser unidos apenas por inter-engate de algumas das 

formações fractais das paredes do recipiente 12. Os recipientes não precisam ter 
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formas de mosaico, uma vez que é necessário apenas que uma ou mais das 

formações fractais de cada um dos recipientes interajam para conseguir o engate. 

[074] As Figuras 4 e 5 mostram uma vista de outra modalidade semelhante à 

das Figuras 2 e 3, em que as formações fractais dos recipientes 100, 110 se estendem 

geralmente linearmente por pelo menos uma curta distância longitudinalmente, em 

outras palavras de maneira bidimensional, em vez do que de uma maneira 

tridimensional como uma flor faria. Nesta modalidade, os mesmos elementos fractais 

dos recipientes 100, 110 mostrados nas Figuras 4 e 5 irão se interligar 

longitudinalmente ao longo de seu comprimento, e se eles se estendem ao longo de 

todo o comprimento dos recipientes, eles irão então interagir igualmente ao longo do 

comprimento dos recipientes. No caso de elementos fractais tridimensionais, do quais 

poderiam ser descrito como tendo uma forma de flor, o inter-engate de dois ou mais 

recipientes ao longo de uma tangente destes envolverá o engate de múltiplas 

formações fractais ao longo do comprimento dos recipientes. 

[075] Os recipientes podem ser desengatados apertando os recipientes 100, 

110, por exemplo, de qualquer lado da zona de engate, para fazer com que os poços 

engatados 40 e as protuberâncias 42 se deformem e abram. Um usuário pode, desta 

maneira, separar os recipientes 100, 110 com relativa facilidade. 

[076] Com referência agora à Figura 6, esta mostra outra modalidade do 

recipiente fractal 200 tendo uma forma fractal semelhante às modalidades das Figuras 

1 a 5. Nesta modalidade, as formações fractais se estendem de maneira linear ao 

longo do comprimento do recipiente 200, como pode ser visto em particular na vista 

em perspectiva da Figura 6. O recipiente 200 pode ter qualquer uma das 

características descritas em outro lugar neste documento. 

[077] Com referência à Figura 7, nesta modalidade os poços 240 e 

protuberâncias 242 não são do mesmo formato ou tamanho para caber um dentro do 
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outro com precisão, como é o caso com as modalidades mostradas nas Figuras 2 a 

5. No entanto, os poços 240 e protuberâncias 242 ainda são capazes de engatar 

parcialmente, como será aparente na Figura. Os dois recipientes podem ser 

amarrados um ao outro por adesivo posicionado no interstício ou bolso 244 entre os 

poços parcialmente engatados 240 e protuberâncias 242. Mais de dois recipientes 

podem ser engatados juntos desta maneira, de uma forma total ou parcial forma de 

mosaico dependendo das formas dos recipientes. 

[078] Os recipientes 200 podem ser separados uns dos outros aplicando 

pressão a um ou ambos os recipientes, como mostrado na Figura 8. No exemplo 

mostrado nesta Figura, a pressão pode ser aplicada diametralmente oposta ao engate 

adesivo 244, conforme a seta na Figura. Esta pressão causará deformação das 

paredes 12 dos recipientes e, como consequência, aplicará tensão de cisalhamento 

(e normalmente também forças de compressão e tração) ao adesivo no bolso 244, 

que irá quebrar ou se soltar. Será entendido que os recipientes podem ser espremidos 

de outras direções e atingir o mesmo resultado. 

[079] Uma vez que o engate adesivo foi liberado, os recipientes 200 podem 

ser separados uns dos outros como mostrado na Figura 9. 

[080] Com referência agora à Figura 10, esta mostra em forma esquemática 

perfis de parede parcial de dois recipientes fractais 300, 300’ de acordo com outra 

modalidade da presente invenção. Nesta modalidade, a parede tem o que pode ser 

descrito como um perfil de percurso fractal aleatório, com elementos de parede em 

zigue-zague de diferentes comprimentos I1-ln. 

[081] Os dois perfis de recipiente 300, 300’ de preferência têm perfis invertidos 

ou replicados substancialmente idênticos em pelo menos uma parte de sua extensão, 

de modo que eles podem engatar juntos em um arranjo de aninhamento preciso, como 

mostrado na Figura 10B. Os dois elementos fractais 300, 300’ podem, assim, ser 
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engatados, normalmente por uma combinação de inter-engate mecânico e fricção. O 

técnico no assunto entenderá que nesta modalidade, como com a seguinte 

modalidade mostrada na Figura 11, o perfil não inclui quaisquer elementos fractais 

com saliências ou covas com cabeças alargadas, como ocorre com as modalidades 

das Figuras 1 a 9, embora seja não excluído que em algumas modalidades eles 

podem ter tais características. 

[082] A Figura 11 mostra outro exemplo, em que os perfis dos dois recipientes 

400, 400’ aninham apenas parcialmente um no outro. Será entendido que o grau de 

engate dos recipientes juntos pode ser alterado ajustando os perfis fractais das duas 

superfícies de interligação uma à outra. 

[083] Nas modalidades preferidas, os comprimentos I1-ln dos elementos de 

parede em zigue-zague são vantajosamente determinados como fractais estatísticos 

cujas dimensões podem ser ajustadas por meio de parâmetros de passeio aleatório 

para otimizar o intertravamento de dois ou mais recipientes de fractal. A ligação entre 

os recipientes pode ser relativamente forte com um número e tamanho aumentados 

de pontos de captura e mais fraca com menos pontos de captura. 

[084] Nas modalidades das Figuras 10 e 11, o inter-engate pode ser fornecido 

pelos próprios perfis e, opcionalmente, de acordo com as modalidades descritas 

acima, auxiliado pelo uso de adesivo entre recipientes adjacentes. 

[085] As formas de recipiente divulgadas neste documento fornecem uma 

série de outras vantagens, além de uma maior capacidade de engatar vários 

recipientes. 

[086] Em primeiro lugar, a natureza fractal da superfície externa do recipiente 

fornece uma melhor aderência do recipiente em comparação com um recipiente que 

tem uma superfície externa lisa. Isto pode ser vantajoso particularmente com 
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recipientes maiores ou mais pesados, em relação aos quais uma boa aderência pode 

ser obtida com menos pressão de retenção na parede do recipiente. 

[087] Além disso, os correspondentes elementos fractais convexos e 

côncavos proporcionam uma área de superfície aumentada das superfícies interna e 

externa do recipiente em relação a um volume da câmara. Isso pode ser útil para 

aumentar as características de transferência de calor do recipiente, por exemplo, para 

resfriar ou aquecer seu conteúdo. 

[088] O técnico no assunto entenderá que os ensinamentos deste documento 

podem fornecer outras vantagens e características não exibidas em recipientes 

conhecidos no estado da técnica. 

b) Dispositivos e métodos para atrair maior atenção. 

[089] A presente invenção se refere a dispositivos e métodos para atrair maior 

atenção. Os princípios e a operação para fornecer tais dispositivos e métodos, de 

acordo com aspectos da presente invenção, podem ser melhor compreendidos com 

referência à descrição em anexo e aos desenhos. 

[090] Com referência aos desenhos, a Figura 12 é um diagrama esquemático 

de alto nível simplificado que descreve um dispositivo de chama neural para atrair 

maior atenção, de acordo com modalidades da presente invenção. Um dispositivo de 

chama neural 2 inclui um suporte 4 que serve como um beacon ou uma vela de 

imitação, que pode ser configurada para acomodar as necessidades da aplicação (em 

relação às dimensões físicas), como um alerta de emergência ou como um objeto de 

foco contemplativo incorporando significados variados. 

[091] O dispositivo de chama neural 2 tem uma fonte de luz controlável 6 (por 

exemplo, um componente de LED) com uma cobertura translúcida opcional 8, que 

pode ter a forma de um corpo celular de neurônio ou soma. A fonte de luz controlável 

6 pode incorporar qualquer tipo de dispositivo emissor de luz. O dispositivo de chama 
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neural 2 inclui uma base 10 que aloja um conversor digital para analógico (D / A) 

opcional (módulo D / A 12) e um conector de entrada 14 para fornecer um sinal de 

entrada digital para acionar a fonte de luz controlável 6 com o necessário sequência 

de tensão em uma frequência correspondente a aproximadamente 4 Hz e uma 

dimensão fractal próxima de ½. Observa-se que o módulo D / A 12 pode ser 

implementado como hardware, software e / ou firmware como um componente integral 

de um processador dedicado para o dispositivo de chama neural 2. 

[092] A Figura 13 é um fluxograma simplificado das principais etapas do 

processo para operar o dispositivo de chama neural da Figura 12, de acordo com 

modalidades da presente invenção. O processo começa com o sistema gerando trens 

de pulsos com uma frequência de aproximadamente 4 Hz e uma dimensão fractal de 

quase ½ (Etapa 20). Um buffer do sistema é então preenchido com esses trens 

especiais de pulso lacunar (Etapa 22). Esses trens de pulso são então retirados 

sequencialmente do buffer e, em seguida, transmitidos para a fonte de luz controlável 

6 via conector de entrada 14 (Etapa 24). 

[093] Opcionalmente, os trens de pulso podem ser removidos aleatoriamente 

do buffer antes de transmitir o sinal para a fonte de luz controlável 6 (Etapa 26). 

[094] Tais aspectos são elaborados em mais detalhes em relação à Figura 14. 

[095] A Figura 14 representa um traço da evolução do tempo de entrada para 

uma unidade de limite semelhante a neurônio do dispositivo de chama neural da 

Figura 12, de acordo com modalidades da presente invenção. O traço representa a 

saída de um algoritmo de passeio aleatório realizado em um computador ou 

processador que, por sua vez, é aplicado a uma unidade de limite semelhante a um 

neurônio, resultando em uma série de transições de ativação conforme o traço cruza 

(isto é, intercepta) o limite de disparo do "neurônio". Os padrões de chegada dessas 

transições de ativação são então filtrados por um algoritmo que calcula a dimensão 
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fractal (ou seja, dimensão de zeroset do traço) e preenche um buffer com esses 

padrões de transição tendo uma dimensão fractal aproximada de ½. Esses padrões 

filtrados são então retirados do buffer e transmitidos para acionar a fonte de luz 

controlável. 

[096] O algoritmo pode ser gerado em um processador integrado e fonte de 

alimentação dentro da base 10 do dispositivo de chama neural 2. Ressalta-se que não 

apenas esses padrões de pulso representam os trens de pulsos de ½ dimensão fractal 

desejados de 4 Hz, mas eles diferem amplamente um do outro, evitando, assim, que 

qualquer filtro de detecção de anomalia, biológico ou não, se adapte a fluxos de 

ativação repetidos. 

[097] O fluxo de ativação do neurônio é gerado introduzindo uma forma de 

passeio aleatório de etapas de tamanhos iguais para o neurônio, com cada uma 

dessas etapas sendo uma 'virada de moeda' nocional para determinar se a etapa tem 

sinal positivo ou negativo. Conforme a entrada aleatória cruza o limiar de disparo do 

neurônio (conforme representado na Figura 14), um pulso é disparado pelo algoritmo, 

a fonte de entrada analógica para conduzir a fonte de luz controlável 6 do dispositivo 

de chama neural 2. 

[098] Voltando à Etapa opcional 26 da Figura 13, o fluxo resultante do trem de 

pulso lacunar pode ser usado como um conjunto de sequências de ativação 

candidatas que são então retiradas aleatoriamente do buffer e transmitidas para 

acionar a fonte de luz controlável 6. 

[099] O passeio aleatório pode ser iniciado repetidamente do zero em uma 

série de tentativas, calculando a dimensão fractal para cada um e, em seguida, 

acumulando uma biblioteca (ou seja, um buffer) de apenas aquelas sequências de 

pulso curtas com a dimensão fractal necessária perto de ½. A etapa 26 pode ser 

realizada em nanossegundos e as sequências diminuídas computacionalmente para 
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escalas de tempo próximas de 300 ms antes de serem transmitidas para a fonte de 

luz controlável 6. 

[0100] Outras técnicas também podem ser empregadas para mitigar tais 

efeitos, como conhecido no estado da técnica. Entretanto, retirar aleatoriamente trens 

de pulsos curtos do buffer tem a vantagem de adicionar outra camada de 

aleatoriedade ao trem de pulsos, permitindo que se destaque quando visto por um 

detector de anomalias, seja no cérebro ou em uma novidade baseada em rede neural 

artificial de filtro. Com pequenas bibliotecas de trem de pulso, há uma chance de 

repetição conforme os trens de pulso curtos são anexados uns aos outros, tornando 

mais fácil para o filtro de anomalia se adaptar a eles. 

[0101] Essa “redefinição da linha de base” já foi descrita (Thaler 2014). 

A assinatura fractal do passeio aleatório é determinada em grande parte pelo tamanho 

da etapa. No caso da chama neural, o passeio aleatório é ajustado para fornecer um 

traço (ou seja, uma linha ondulada) que tem uma dimensão fractal de 1,5. A 

amostragem dos cruzamentos (ou seja, interseções) desse traço com uma linha de 

base que é propositalmente introduzida no canal intermediário resulta em uma 

dimensão de zeroset de um a menos do que a dimensão fractal do traço, ou seja, 0,5. 

[0102] Observa-se que o cálculo rigoroso da dimensão fractal (isto é, 

Medidas de Mandelbrot) é imune às regiões nas quais o traço se afasta da linha de 

base. Sem visualizar diretamente o traço, a dimensão do zeroset pode ser verificada 

esperando até que o traço retome seus cruzamentos de linha de base novamente, e 

então calculando como essas interseções são escalonadas com o tempo. 

[0103] Em Thaler 2014, a redefinição envolve buscar a memória mais 

próxima do padrão de saída atual da rede e usar isso como uma nova referência para 

medir o quão longe esse vetor caminhou. O equivalente à ativação de um único 
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neurônio cruzando uma linha de base, o padrão de saída oscila através de um ponto 

em um espaço multidimensional. 

[0104] A Figura 15 representa um fluxo de vídeo para detectar faróis 

fractais dentro de uma cena generalizada do dispositivo de chama neural da Figura 

12, de acordo com modalidades da presente invenção. Usando um sistema de visão 

de máquina, o fluxo de vídeo é propagado através de uma rede neural auto-

associativa adaptativa usada como um filtro de anomalia. Com sinais luminosos 

periódicos, aleatórios e fracionados (conforme representado em (a) "cena bruta" da 

Figura 15), o filtro de anomalia (como em (b) da Figura 15) pode bloquear as 

anomalias que representam a fonte periódica (como em (c) da Figura 15). As etapas 

algorítmicas subsequentes (como em (d) da Figura 15) calculam a dimensão fractal 

do fluxo de ativação de cada anomalia, permitindo a separação de qualquer fonte 

aleatória daquela que tem uma dimensão fractal sintonizada (como em (e) da Figura 

15). Assim, o uso da dimensão fractal em frequências próximas ao ciclo do relógio do 

cérebro humano, em torno de 250-300 milissegundos, serve para aumentar a atenção 

sobre outras fontes de atenção potencialmente concorrentes, ativando seletivamente 

a filtragem de detecção de anomalias fisiológicas do cérebro. 

[0105] Para gerar trens de pulso para acionar o dispositivo de chama 

neural 2, entre em um neurônio computacional assume a forma de um passeio 

aleatório ao longo de intervalos sucessivos de 300 milissegundos, cada etapa sendo 

de igual magnitude (Figura 14). As interseções agregadas com o eixo do tempo 

representam o zeroset, com cada um desses pontos representando, em última 

análise, um pulso dentro da sequência que conduz o dispositivo de chama neural 2. 

[0106] À medida que essas amostras de trens de pulso são geradas, elas 

são avaliadas por sua dimensão de zeroset (ou fractal), D0, que é aproximada como: 

D0 = ln (N0) / ln (N), em que N é o número total de intervalos de 300 milissegundos 

Petição 870210041660, de 07/05/2021, pág. 38/56



 

 

28/30 

amostrados e N0 é o número total de interceptações da entrada de rede do neurônio 

com o limiar de disparo. Como qualquer novo padrão de disparo é avaliado com uma 

dimensão fractal próxima de ½, o padrão é armazenado em um buffer de memória ou 

matriz. Posteriormente, tais trens de pulso são acessados aleatoriamente e 

transmitidos para o módulo D / A 12, onde são convertidos em tensões analógicas 

para acionar as chamas neurais da fonte de luz controlável 6. 

[0107] Alternativamente, o uso de um buffer de armazenamento pode ser 

evitado usando um algoritmo de otimização que varia o tamanho da etapa das 

variações de entrada para o neurônio até que a dimensão fractal média dos trens de 

pulso seja avaliada para a dimensão fractal desejada. 

[0108] Para uso como um beacon de sinal, os humanos podem pesquisar 

com ou sem o auxílio de uma câmera e sistema de visão de máquina. No último caso, 

o fluxo de vídeo da câmera pode ser visto através de um detector de anomalias, a 

modalidade preferida sendo uma rede auto-associativa adaptativa que calcula o vetor 

de diferença entre os padrões de entrada e saída do filtro, R = Pin - Pout, produzindo 

assim um mapa de anomalias dentro do campo de visão da câmera. Os filtros 

subsequentes calculam a dimensão fractal das anomalias que aparecem nesta 

visualização filtrada. Usando essa metodologia, não apenas as fontes de dimensão 

fractal ½ podem ser identificadas, mas uma faixa de dimensões fractais pré-

especificadas na faixa (0, 1), abrindo uma abordagem totalmente nova para 

sinalização e comunicação seguras. 

[0109] Além disso, os aspectos da presente invenção fornecem um 

objeto de foco contemplativo que incorpora significado simbólico de significado 

variado (por exemplo, filosófico / religioso) devido ao fato de que os ritmos fractais 

únicos usados são aqueles pensados para: (1) ser explorados pelo cérebro para 

detectar a formação de ideias e (2) ter um significado grandioso como a assinatura 
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temporal da cognição criativa, seja na inteligência extraterrestre ou na consciência 

cósmica. 

[0110] Embora a presente invenção tenha sido descrita com respeito a 

um número limitado de modalidades, será entendido que muitas variações, 

modificações, elementos estruturais equivalentes, combinações, subcombinações e 

outras aplicações da presente invenção podem ser feitas. 

[0111] As divulgações nos pedidos de patente europeus de números 

EP18275163.6 e EP18275174.3, dos quais este pedido reivindica prioridade, e no 

resumo que acompanha este pedido, são incorporadas em sua totalidade por 

referência. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Recipiente para comida ou bebida (10), caracterizado pelo fato de que 

compreende: uma parede geralmente cilíndrica (12) definindo uma câmara interna do 

recipiente, a parede tendo superfícies internas (16) e externas (14) e sendo de 

espessura uniforme; um topo e uma base em cada extremidade da parede geralmente 

cilíndrica em que a parede (12) tem um perfil fractal com os correspondentes convexos 

e elementos fractais côncavos (18-28) nos correspondentes do interior e superfícies 

externas (14, 16); em que os elementos fractais convexos e côncavos formam poços 

(40) e protuberâncias (42) no perfil da parede (12); em que a parede do recipiente é 

flexível, permitindo a flexão do fractal perfil do mesmo; o perfil fractal da parede 

permite o engatamento por inter-engate de um pluralidade dos referidos recipientes 

em conjunto; e a flexibilidade da parede permite o desengate do referido ou qualquer 

engate de um pluralidade dos referidos recipientes. 

2. Recipiente para alimentos ou bebidas, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que pelo menos alguns dos referidos poços (40) e 

protuberâncias (42) cada um tem cabeças e bases, em que o as cabeças têm uma 

largura maior do que as suas bases. 

3. Recipiente para comida ou bebida, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que pelo menos alguns dos poços 

(40) e protuberâncias (42) têm inter-engate ou formas e tamanhos correspondentes, 

de modo que uma protuberância (42) de um recipiente pode caber dentro de um poço 

(40) de um contêiner idêntico, assim para engatar dois contêineres juntos. 

4. Recipiente para comida ou bebida, de acordo com a reivindicação 3, 

caracterizado pelo fato de que os poços (40) e protuberâncias (42) dos referidos dois 

recipientes cabem precisamente um dentro do outro. 
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5. Recipiente para alimentos ou bebidas, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que os poços (40) e protuberâncias 

(42) dos referidos dois recipientes cabem parcialmente um dentro do outro. 

6. Recipiente para comida ou bebida, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que dois ou mais recipientes podem 

ser engatados por um adesivo disposto entre os poços opostos (40) e as 

protuberâncias (42) de recipientes adjacentes. 

7. Recipiente para comida ou bebida, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de que os correspondentes elementos 

fractais convexos e côncavos (18-28) permitem aumentar a área de superfície de 

ambas as superfícies interna e externa do recipiente (10) em relação a um volume da 

câmara. 

8. Recipiente para comida ou bebida, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que a parede é formada de metal, 

plástico ou material elastomérico. 

9. Recipiente para comida ou bebida, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que a parede é formada de produto 

alimentar flexível. 

10. Dispositivo (2) para atrair maior atenção, o dispositivo caracterizado pelo 

fato de que compreende: 

(a) um sinal de entrada de um trem de pulso lacunar com características de um 

frequência de pulso de aproximadamente quatro Hertz e uma dimensão fractal de trem 

de pulso de aproximadamente metade gerada a partir de uma caminhada aleatória ao 

longo de 300 intervalos de milissegundos, cada etapa sendo de igual magnitude e 

representativa de um trem de pulso satisfazendo uma equação de dimensão fractal 

de In (número de interceptações de um 
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entrada de rede do neurônio com um limiar de disparo) / In (o número total de 

intervalos de 300 ms amostrado); e 

(b) pelo menos uma fonte de luz controlável (6) configurada para ser pulsante 

operado pelo referido sinal de entrada; em que uma chama neural é emitida a partir 

da referida pelo menos uma luz controlável como resultado do referido trem de pulso 

lacunar. 

11. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de 

que o dispositivo (2) compreende ainda:  

(c) um processador para fornecer o referido sinal de entrada do referido trem 

de pulso lacunar tendo ditas características; e 

(d) um conversor digital-para-analógico (D / A) (12) para transmitir o referido 

sinal de entrada para a referida pelo menos uma fonte de luz controlável (6). 

12. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de 

que o referido conversor D / A (12) é um módulo integrado do referido processador, e 

em que o referido módulo é incorporado em pelo menos uma forma selecionada do 

grupo que consiste em: hardware, software e firmware. 

13. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de 

que o referido processador inclui uma unidade de limite para monitorar um 

rastreamento de caminhada aleatória para cruzamentos de eixo de rastreamento de 

um limiar de disparo da referida unidade de limite, e em que os referidos cruzamentos 

de eixo de rastreamento resulta em transições de ativação para gerar sequências de 

ativação de pulso do referido trem de pulso lacunar. 

14. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de 

que as amostras da referida sequência de ativação por pulso é filtrada com base em 

uma dimensão de zeroset, e em que as referidas amostras são preenchidas em um 
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buffer de sequências selecionadas com uma dimensão fractal de aproximadamente 

metade. 

15. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de 

que os padrões filtrados são aleatoriamente retirados das referidas sequências 

selecionadas no referido tampão, e em que os referidos padrões são configurados 

para servir como o referido sinal de entrada para o referido conversor D / A para 

transmitir para a referida pelo menos uma fonte de luz controlável. 

16. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de 

que os referidos padrões filtrados são gerados a bordo do referido processador. 

17. Método para atrair maior atenção, o método caracterizado pelo fato de que 

compreende as etapas de:  

(a) gerar um trem de pulso lacunar com características de um pulso de 

frequência de aproximadamente quatro Hertz e uma dimensão fractal de trem de pulso 

de aproximadamente metade gerada a partir de uma caminhada aleatória ao longo de  

intervalos de 300 milissegundos, cada etapa sendo de igual magnitude e 

representativa de um trem de pulso satisfazendo uma equação de dimensão fractal 

de In (número de interceptações de um entrada de rede do neurônio com um limiar de 

disparo) / In (o número total de intervalos de 300 ms amostrado); 

(b) transmitir o referido sinal de entrada para pelo menos uma fonte de luz 

controlável (6); e 

(c) operar pulsadamente a referida pelo menos uma fonte de luz controlável (6) 

para produzir uma chama neural emitida a partir da referida pelo menos uma fonte de 

luz controlável (6) como resultado do referido trem de pulso lacunar. 

18. Método, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que 

compreende ainda a etapa de: (d) monitorar um rastreamento de caminho aleatório 

para cruzamentos de eixo de rastreamento de um disparo limite, e em que os referidos 
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cruzamentos de eixo de rastreamento resultam em transições de ativação para gerar 

sequências de ativação de pulso do referido trem de pulso lacunar. 

19. Método, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que 

compreende ainda as etapas de: 

(e) filtrar amostras das referidas sequências de ativação de pulso com base em 

uma dimensão do zeroset; e 

(f) preencher as referidas amostras em um buffer de sequências selecionadas 

tendo uma dimensão fractal de aproximadamente uma metade. 

20. Método, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que 

compreende ainda as etapas de: 

(g) retirar aleatoriamente padrões filtrados das referidas sequências 

selecionadas no dito buffer; e 

(h) usar os ditos padrões filtrados como o dito sinal de entrada. 
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RESUMO 

RECIPIENTE DE ALIMENTOS E DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA ATRAIR UMA 

MAIOR ATENÇÃO 

 A presente invenção se refere a um recipiente (10) para uso, por exemplo, para 

bebidas, tem uma parede (12) com uma superfície externa (14) e uma parede interna 

(16) de espessura substancialmente uniforme. A parede (12) possui um perfil fractal 

que fornece uma série de elementos fractais (18-28) nas superfícies interna e externa 

(14-16), formando buracos (40) e protuberâncias (42) no perfil da parede e em que 

um fosso (40) visto de uma das superfícies externas ou internas (12, 14) forma uma 

protuberância (42) na outra das superfícies externas ou internas (12, 14). O perfil 

permite que vários contêineres sejam acoplados entre si por meio de inter-engate de 

fossos e protuberâncias nos contêineres correspondentes. O perfil também melhora a 

aderência, bem como a transferência de calor para dentro e para fora do recipiente. 

Dispositivos para atrair maior atenção incluem: um sinal de entrada de um trem de 

pulso lacunar com características de uma frequência de pulso de aproximadamente 

quatro Hertz e uma dimensão fractal do trem de pulso de aproximadamente metade; 

e pelo menos uma fonte de luz controlável configurada para ser operada 

pulsadamente pelo sinal de entrada; em que uma chama neural emitida a partir de 

pelo menos uma fonte de luz controlável como resultado do trem de pulso lacunar é 

adaptada para servir como um farol de sinal identificável exclusivamente sobre fontes 

de atenção potencialmente concorrentes, acionando seletivamente filtros de detecção 

de anomalias humanas ou artificiais, atraindo assim maior atenção. 
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