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Abstract 

În anul 2002 am prezentat noua concepţie asupra modelării entropice a proceselor din natură bazată 

pe evaluarea numerică a entropiei maxime şi pe evoluţia proceselor în paşi temporali. În anul 2004 

am prezentat trecerea de la conceptul de modelare entropică la cel de teorie entropică bazată pe 

axioma unică a valorii aproximative 1/e pentru entropia maximă şi pe trecerea de la discretizarea la 

cuantificarea timpului, asociind pasului temporal şi dimensiunea de cuantă de timp. În prezenta 

lucrare se prezintă trecerea de la conceptul de cuantă de timp ca denumire pentru pasul temporal la 

conceptul de cuantă de timp definită pe baza observaţiilor noastre asupra evoluţiei fenomenelor din 

natură. Cu ajutorul noii definiţii a cuantei de timp se prezintă o generalizare a modelelor matematice 

bazate pe entropia maximă rezultând modelul denumit „formă canonică a grafului entropic”. Noul 

model matematic este în acord cu teoria relativităţii deoarece înlocuieşte timpul absolut cu timpul 

propriu fiecărui proces, iar graful entropic sub forma canonică nu este legat de niciun sistem de 

referinţă. Noul model matematic este în acord şi cu principiile fizicii cuantice, nu numai prin 

introducerea şi a cuantei de timp ci şi cu principiul de nedeterminare deoarece, prin noua definiţie a 

cuantei de timp, caracteristicile procesului rămân neschimbate sau nedeterminate pe durata acestuia. 
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