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HISTORY AND METODOLOGY OF VACUUM PHYSICS 
PART III. VACUUM PHYSICS FROM DISCOVERY OF 
ATMOSPHERIC PRESSURE UNTIL PRESENT DAY 

In the third part of the paper it is described the history and methodology 
of physics since the discovery of atmospheric pressure vacuum. The decisive 
contributions of vacuum physics to collapse system concepts inherited from the 
ancient Greeks and canonized by the medieval Christians and Muslims 
theologians is shown. At the same time, the paper describes first physical, 
chemical and biological experiments performed in vacuum space and shows 
the difficulties in explaining the nature of emptiness.  

Particular attention is given to the concept of ether in the history of 
science and philosophy and concept of vacuum in the science and modern 
technique. It is shown the distinct difference between the notion of technical 
vacuum (classical) and the physical vacuum. Finally, the evolution of the 
concept of vacuum in the materialist philosophy, science and technology is 
summarized. 
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8. Triumful fizicii vidului 

Progresul tehnico-ştiinţific din prima jumătate a secolului al XVII-
lea şi, în special, noile dovezi experimentale ale existenţei vidului au 
contribuit la reactualizarea teoriei atomiste a grecilor antici. Printre 
animatorii atomismului tradiţional în secolele XVI-XVII întâlnim nume 
notorii ale ştiinţei şi filozofiei mondiale, ca Nicolaus Copernic în Polonia, 
Giordano Bruno şi Galileo Galilei în Italia, Francis Bacon şi Thomas 
Hobbes în Anglia. Totuşi, marile figuri ale renaşterii atomismului în 
această perioadă au fost René Descartes, Pierre Gassendi şi Robert 
Boyle. 

Renumitul matematician, fizician şi filozof francez René Descartes 
(1596-1650) (figura 25) nu recunoştea concepţiile atomiste ale filozofiei 
antice şi medievale. În contrast cu teoria atomistă existentă pe atunci, el 
a dezvoltat propria teorie corpusculară, cunoscută sub numele de 
doctrina spaţiului plin. După cum se ştie, Descartes a manifestat un 
interes deosebit faţă de vidul lui Torricelli, deşi a negat vehement 
existenţa lui în natură. În doctrina spaţiului plin, elaborată în 1630, 
accentul a fost pus pe extinderea simplă şi pe umplerea completă şi 
continuă a universului cu materie subtilă, acţionată prin impuls transmis 
de la un loc la altul [58, 59]. Mai târziu, fizica carteziană a fost dur 
criticată de Isaac Newton. 

Fig. 25  René Descartes (1596-1650) 

 

Fig. 26  Pierre Gassendi 
(1592-1655) 
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Bazându-se pe concepţiile atomiste ale lui Epicur şi Lucreţiu, dar 
şi pe realizările fizicii de atunci, preotul provensal Pierre Gassendi 
(1592-1655) (figura 26), unul dintre cei mai mari astronomi, 
matematicieni şi filozofi ai epocii sale, a creat, în 1649, în opoziţie cu 
vederea reducţionistă a lui Descartes, că numai explicaţiile pur 
mecanice ale fizicii sunt adevărate, o nouă teorie corpusculară, din care 
avea să se inspire mai târziu chiar marele Isaac Newton.  

Spre deosebire de atomii lui Democrit, atomii lui Gassendi erau 
particule, care posedând masă şi inerţie se puteau mişca în vidul, a 
cărui existenţă fusese demonstrată experimental de Torricelli şi Pascal. 
Mişcarea era considerată ca o proprietate indestructibilă a atomilor 
„purificaţi de asociaţii de idei ateiste şi subversive” [7]. 

Deopotrivă cu teoriile ştiinţifice despre natură, s-au făcut şi primii 
paşi concreţi pe calea înţelegerii corecte a esenţei fizice a vidului. Dacă 
în antichitate şi în tot evul mediu vidul era asociat cu un spaţiu absolut 
gol, lipsit de orice corp material, de acum în a doua jumătate a secolului 
al XVII-lea se considera că acesta conţine particule materiale rarefiate. 
Cunoscutul popularizator al ştiinţei franceze Bernard Fontenelle (1657-
1757) scria în cartea sa „Entretiens sur la pluralité des mondes” [60], 
adică „Reflecţii asupra pluralismului lumilor”, editată în 1686, că Luna 
nu este locuită din cauza „rarefierii excesive a aerului”. 

Tot pe atunci, Galileo Galilei şi Isaac Newton au creat tabloul 
mecanic al lumii, bazat pe conceptul de spaţiu absolut gol [61]. La 
elaborarea noului tablou al lumii s-a aplicat şi concretizat atât 
atomistica grecilor antici, cât şi noţiunea de spaţiu gol.  

Deşi Newton a avut careva îndoieli cu privire la corectitudinea 
principiului acţiunii la distanţă, adică al acţiunii la distanţă prin spaţiul 
gol cu viteză nelimitată, acest principiu, alături de alte teze şi afirmaţii, a 
stat la baza tabloului mecanic al lumii. 

Încântat de progresele lui Boyle în studierea proprietăţilor vidului, 
Huygens efectuează între anii 1661-1662 un amplu experiment, în care 
arată că viteza de cădere liberă a unei pene în vid este exact egală cu 
cea a unei piese de plumb, demonstrând corectitudinea afirmaţiilor 
filozofice ale lui Lucreţiu făcute acum 2000 de ani şi veridicitatea teoriei 
gravitaţionale a lui Galilei.  

 
Experimentul lui Huygens avea să fie repetat pe Lună la 2 august 

1971, când astronautul american David Scott demonstrează în faţa 
camerelor de luat vederi că în spaţiul vid corpurile cad cu aceeaşi 
viteză, independent de masa lor. 
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Dar nici învăţătura falsă a lui Aristotel cu privire la continuitatea 
materiei şi imposibilitatea existenţei vidului nu a fost respinsă complet, 
continuând să influenţeze dezvoltarea ştiinţei şi filozofiei. Cât de 
paradoxal nu ar fi, dar printre adepţii învăţăturii aristotelene întâlnim 
personalităţi ştiinţifice de primă mărime, ca René Descartes în Franţa, 
Isaac Newton şi Michael Faraday în Anglia, Athanasius Kircher şi 
Gottfried Leibniz în Germania.  

 
Fiind de acord cu teza lui Descartes că omul nu are idei clare 

despre conceptul de nimic, în virtutea faptului că acesta nu are 
proprietăţi, Isaac Newton (1642-1711) imediat afirma că spaţiul gol, 
adică vidul, în accepţie actuală, nu poate fi nimic [62]. Pentru marele 
fizician, spaţiul gol era locul unde se manifestă voia lui Dumnezeu. Prin 
afirmaţia că „Dumnezeu există oriunde, iar creatura undeva” [3], 
Newton a încercat să împace religia cu ştiinţa nouă. Pe poziţii 
asemănătoare s-a situat cunoscutul om de ştiinţă german Athanasius 
Kircher (1602-1680).  

 
Deşi a asistat la experienţele lui Gasparo Berti şi a observat vidul 

creat deasupra coloanei de apă din tubul barometric, el totuşi scria în 
una din lucrările sale că „Dumnezeu umple cu semnificaţia sa orice 
spaţiu gol, înlăturând orice nimic” [32]. Dar nici compatriotul său 
Gottfried Leibniz (1646-1716) nu a progresat prea mult în problema 
vidului. Pentru marele matematician şi filozof spaţiul gol era o noţiune 
ce ţine de domeniul „fantasticului”. În filozofia sa cosmologică, el a 
negat existenţa spaţiului gol, considerând că prin aceasta Dumnezeu 
este atotputernic [63].  

 
Şi, în sfârşit, Michael Faraday (1791-1867), unul dintre cei mai 

mari oameni de ştiinţă ai tuturor timpurilor, în loc să examineze un 
spaţiu fizic alcătuit din atomi şi vid, el şi-a imaginat o natură compusă 
din linii de forţe, care aveau capacitatea de a se „coagula”, pentru a 
forma toate corpurile materiale din lume [61]. 

 
9. Eterul şi primele experienţe în vid 
 
Imediat după descoperirea presiunii atmosferice şi a vidului au 

fost iniţiate ample studii cu privire la natura vidului creat deasupra 
coloanei de mercur din tubul barometric. Torricelli a fost primul care a 
presupus că lipsa aerului în spaţiul gol nu afectează procesul de 
propagare a luminii şi a considerat că „... în tub se găseşte un corp 
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material, distinct de aer, şi că acest corp material trebuie să treacă atât 
prin sticlă, cât şi prin mercur” [47]. Observaţiile făcute de fizician au 
condus la ideea că în spaţiul vid există un corp material special, numit 
eter, care este capabil să propage lumina. 

De remarcat că noţiunea de eter se întâlneşte prima dată în 
filozofia naturalistă a grecilor antici. Pe atunci se credea că eterul este 
o substanţă cerească, care umple întregul spaţiu, dincolo de nori. În 
problema originii universului, Platon opta pentru o lume creată de 
Dumnezeu din eter [11], iar Lucreţiu considera că astrele cereşti sunt 
compuse din eter coagulat [6].  

 
Cu totul un alt eter şi-a imaginat filozoful grec presocratic 

Anaxagora (496-428 î.Hr.). După el, eterul semnifica o substanţă 
asemănătoare cu aerul, numai că mai fierbinte, mai uscată şi mai 
rarefiată decât acesta. Ipoteza existenţei eterului a fost dezvoltată de 
Aristotel, care-l considera printre cele cinci elemente ale lumii [7]. 
Pentru el eterul era veşnic şi cel mai „spiritual” element dintre cele cinci, 
datorită propagării luminii şi căldurii de la Soare. Sensul aristotelean al 
termenului a fost preluat de scolasticii medievali şi s-a menţinut în 
ştiinţă până în secolul al XVII-lea. 

La începutul secolului al XVII-lea, conceptului de eter i se atribuie 
un nou înţeles. În locul teoriei eterului a lui Aristotel, Descartes 
înaintează, în anul 1618, teoria eterului fizic, expusă prima dată în 
lucrarea „Traité du monde et de la lumière”, adică „Tratat despre lume 
şi lumină”, publicată între anii 1632-1633, şi perfecţionată în 
capodopera „Les principes de la philosophie” („Principiile filozofiei”), 
publicată în limba latină la Amsterdam, în 1644 [64]. Imaginând spaţiul 
ca o proprietate a materiei, Descartes deduce că obiectele din jur se 
formează în urma vârtejurilor care se produc în eterul incompresibil, 
nedeformabil şi invizibil.  

 
Ca şi în filozofia antică, pentru el eterul era „chintesenţa”, adică 

al cincilea şi cel mai subtil element material al lumii, din care sunt 
alcătuite corpurile cereşti. Teoria eterului fizic a avut mai degrabă un 
caracter filozofic decât fizic. Multe afirmaţii ale acestei teorii au fost 
răsturnate de ştiinţa care se năştea. Ştiinţa nouă era interesată de un 
alt eter, în care să se propage lumina, magnetismul şi electricitatea, dar 
în care să nu existe viaţă sau ardere şi să nu se propage sunetul. 

Cu toate dezavantajele pe care le-a prezentat, teoria lui 
Descartes a influenţat puternic dezvoltarea ştiinţei. Spre exemplu, 
renumitul fizician, chimist şi filozof englez de origine irlandeză Robert 
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Boyle (1627-1691) (figura 27) evita afirmaţiile categorice în discuţiile 
purtate pe marginea structurii aerului. În lucrările sale epocale despre 
vid şi legile gazelor, el considera că aerul este compus din particule 
care seamănă mult cu nişte fire de păr elastice [65]. De fiecare dată 
când explica elasticitatea aerului, el reamintea şi de teoria eterului a lui 
Descartes. În 1660 încearcă să descopere semne de existenţă a 
„materiei subtile” pe cale experimentală. Pentru aceasta, el a introdus 
într-un recipient închis ermetic o blăniţă prevăzută în partea sa de sus 
cu un tub pentru evacuarea aerului. Deasupra tubului a plasat o pană 
uşoară. Apoi cu ajutorul unei pompe de vid a eliminat aerul din vas. 
Faptul că pana nu devia de la poziţia sa iniţială atunci când blăniţa se 
comprima, era în contrazicere cu teoria eterului a lui Descartes. Boyle 
s-a făcut remarcabil şi prin experienţele sale ingenioase, în care a 
studiat influenţa vidului asupra unor importante fenomene fizice, 
chimice şi biologice. El a demonstrat, de exemplu, că sunetul nu se 
poate propaga în vid fără prezenţa aerului, în timp ce lumina şi 
magnetismul nu sunt afectate de lipsa lui. O altă mare realizare 
ştiinţifică a lui Boyle a fost descoperirea imposibilităţii vieţii şi arderii în 
vid [7, 33]. Experimentul lui Boyle în care se demonstrează dacă 
animalele supravieţuiesc în vid, a devenit parte din repertoriul multor 
teatre din secolul al XVIII-lea (figura 28). 

Fig. 27  Robert Boyle 
(1627-1691) 

Fig. 28 Tabloul „Experiment pe o pasăre în vid” 
al pictorului englez Joseph Wright de Derby din 

1768, expus astăzi în Galeria Naţională din 
Londra 
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Dar nici Isaac Newton nu a progresat prea mult în problema 
eterului [62]. După Newton, eterul era un mediu continuu sau cel puţin 
cvazicontinuu, care avea o structură asemănătoare cu a aerului. Mai 
târziu, îşi perfecţionează modelul său prin introducerea noţiunii de grad 
de rafinitate al eterului format din corpuscule. Leonhard Euler (1707-
1783) folosea noţiunea de eter pentru a explica diversitatea culorilor 
corpurilor şi acţiunea electricităţii şi magnetismului în vid. Ideea că 
eterul se compune din particule poate fi întâlnită şi la Mihail Lomonosov 
(1711-1765), care susţinea că căldura şi curentul electric sunt 
fenomene care se produc datorită rotaţiei particulelor de eter. În acelaşi 
timp, Huygens, întemeietorul teoriei ondulatorie a luminii, considera că 
eterul este un mediu, în care se propagă undele sonore şi luminoase. 
În anul 1801 fizicienii Thomas Young (1773-1829) în Anglia şi Augustin-
Jean Fresnel (1788-1827) în Franţa, studiind interferenţa şi polarizarea 
luminii, s-au văzut nevoiţi să revină la punctul de vedere al lui Huygens 
că lumina este formată din unde. Astfel a fost creat „eterul purtător al 
luminii cu proprietăţi incompatibile: rigiditate infinită şi elasticitate 
infinită” [7]. Mai târziu, conceptul de eter luminifer a fost preluat şi 
dezvoltat de James Clerk Maxwell (1831-1879) în teoria sa 
electromagnetică. 

Ca o necesitate absolută se impunea descoperirea eterului. Dar, 
chiar în primul experiment efectuat în anul 1887 de Albert Michelson 
(1852-1931) şi Edward Morley (1838-1923) s-a demonstrat inexistenţa 
acestei substanţe, despre care fizicienii credeau că ar umple întregul 
univers şi s-ar conţine în toate corpurile, în spaţiile dintre particulele 
constituente [24].  

Experienţele ulterioare au confirmat rezultatul experimentului 
Michelson-Morley. Era cât se poate de evident că fizica experimentală 
nu este capabilă să pătrundă în tainele materiei subtile.  

De atunci toate teoriile care au fost dezvoltate în fizică şi, în 
special, teoria relativităţii restrânse, au fost formulate fără conceptul de 
eter [67].  

Cu toate acestea, noţiunea a rămas în ştiinţă, semnificând o 
substanţă ipotetică, abstractă, care având proprietăţi fizice contradictorii 
ar umple întregul spaţiu şi ale cărei oscilaţii ar forma undele 
electromagnetice. 

 
10. Conceptul de vid în ştiinţa modernă 
 
Deşi de la descoperirea presiunii atmosferice şi crearea artificială 

a vidului se făcuse importante progrese în studierea proprietăţilor 
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vidului, totuşi până în secolul al XX-lea nu a existat o definiţie clară dată 
acestui concept. 

Astăzi, în tehnică şi fizica aplicată, prin vid se înţelege un spaţiu, 
care conţine un gaz aflat la o presiune mult mai mică decât cea 
atmosferică. Studiile teoretice şi experimentale arată că gazul din 
spaţiul vid este format din moleculele vaporilor saturaţi proveniţi din 
fluidele conţinute în vase, conducte etc.  

De exemplu, vidul lui Torricelli este un spaţiu umplut cu vapori 
saturaţi de mercur, care la temperatura 293 K au presiunea 1,2·10-3 
Torr sau un spaţiu care conţine vapori saturaţi de apă şi care la aceeaşi 
temperatură se află la presiunea 17,5 Torr. Vidul astfel definit se 
numeşte vid tehnic sau vid clasic. 

Deoarece vaporii saturaţi ai corpurilor materiale au densitatea 
diferită de zero, independent de temperatura la care se găsesc 
corpurile, rezultă că vidul perfect în spaţii macroscopice nu poate fi 
practic obţinut. Acesta nu poate fi creat şi din cauza faptului că pereţii 
vaselor metalice vidate nu sunt absolut impermeabili. Obţinerea vidului 
perfect este posibilă ipotetic numai în spaţii microscopice. 

Cu totul altă semnificaţie are vidul în mecanica cuantică. Pentru 
a înţelege conceptul de vid fizic, ar fi raţional să ne imaginăm un volum 
limitat de spaţiu, din care s-a eliminat tot aerul atmosferic. Într-o 
interpretare tradiţională, axată în mare parte pe teoria atomistă a 
grecilor antici, acest volum nu conţine nimic, deci este adevăratul vid de 
care se presupunea că natura are oroare. Însă, într-o tratare modernă, 
volumul considerat reprezintă un vid tehnic, întrucât acesta, strict 
vorbind, nu este gol, ci umplut cu molecule de vapori saturaţi.  

Fie că toate particulele elementare din volumul limitat de spaţiu 
au fost eliminate, iar volumul dat s-a ecranat în aşa fel, încât în el să nu 
pătrundă particule din exterior.  

Dar şi în acest caz, din punctul de vedere al mecanicii cuantice, 
nu se poate afirma că volumul considerat este gol. După cum arată 
studiile teoretice şi experimentale, în acesta pot apărea perechi virtuale 
de electroni-pozitroni [24]. Aceste perechi electrono-pozitronice nu pot 
apărea din nimic; ele pot fi generate numai de către materie.  

Dacă nu se reuşeşte fixarea lor în volumul indicat, din care se 
nasc acele perechi virtuale, atunci acestea reprezintă o materie 
specifică care nu se observă într-o stare obişnuită.  

În cosmologia modernă, această materie specifică a primit 
denumirea de vid fizic.  

Se presupune că vidul fizic ar fi acea substanţă care umple 
întregul univers infinit. 
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