Abraham de Moivre – radil hazardným hráčom
Pomerne známa matematická veta z gymnaziálnych učebných osnov o umocňovaní komplexných čísel v goniometrickom tvare sa volá Moivreova veta:

 r   cos   i  sin     r n   cos n  i  sin n  .
Je zaujímavým spojením goniometrických javov s vlastnosťami algebraickými. Meno má po
anglickom matematikovi francúzskeho pôvodu,
ktorý túto vetu formuloval roku 1707 a publikoval až v roku 1730. Abraham de Moivre (26. 5.
1667, Vitry, francúzska Champagne – 27. 11.
1754, Londýn) pochádzal z drobnej šľachtickej
protestantskej rodiny. Hovorí sa, že slovko „de“
si do mena pridal sám. Študoval filozofiu na Sorbone. Po zrušení nantského ediktu (1685), ktorý
zabezpečoval rovnoprávnosť hugenotov a katolíkov, bol väznený (1685 – 1688), potom emigroval do Anglicka. Tam pôsobil ako súkromný
učiteľ a privyrábal si vhodnými radami pri hazardných hrách. Spoznal sa aj s I. Newtonom a E. Halleyom. Stal sa spolu so Stirlingom popredným matematikom. V roku 1697 bol prijatý za člena Kráľovskej spoločnosti v Londýne, neskôr aj členom akadémií vied v Paríži a v Berlíne.
Moivre prispel k rozpracovaniu základov kombinatoriky a základov analytických
metód teórie pravdepodobnosti v práci The Doctrine of Chance (1718). Zaoberal sa aj
poisťovacou matematikou a uverejnil prácu Annuities upon Lives (1725). V práci
z roku 1733 odvodil, že binomické rozdelenie je priblížením normálneho rozdelenia
pravdepodobností a vyslovil vzťah pre približný výpočet faktoriálu. Tento spis bol
postupne doplňovaný (1738, 1756). Moivre objavil súvislosti medzi rekurentnými
rovnicami a diferenčnými rovnicami, obohatil aj náuku o nekonečných radoch.
Možno aj teraz pri spomienke na A. Moivrea sa vnucuje otázka o význame
a použití vedomostí z matematiky. Pripomenieme si odpovede na podobnú problematiku od R. P. Feynmana (1918 – 1988), nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (1965):
„Geometriu môžeme spojiť s algebrou reprezentáciou komplexných čísel v rovine…
Aby sme lepšie vedeli chápať prírodu, môže byť nevyhnutné, aby sme lepšie chápali
matematické vzťahy.“ Možno by sa v dnešnej dobe pod takúto odpoveď podpísal aj
úspešný matematik Abraham de Moivre.
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