
STICHTING 

MATHEMATISCH CENTRUM 
2e BOERHAA VESTRAAT 49 

AMSTERDAM 

ZW 1950-020 

Over canonische vormen 

"Actualiteiten" 

H.J.A. Duparc 

1950 



Rapport z.w. 1950 - 020. 

Voordracht door H.J.A.Duparc in de serie 
Actualiteiten op 16 December 1950. 

9ver canonische -~.EE!.~ 

Twee gehele rationale vormen van dezelfde graad in hetzij evenveel · 
eogrediente variabelen, hetzij evenveel contragrediente varj_abelen, wor
~GD gelijksoortig genoemd. 

Twee gehele rationale vormen van dezelfde graad, de ene in een aan
tal cogrediente, de andere in evenveel contragrediente variabelen, noe'"". 
men w~ gelijksoortig-duaal. 

Wij schrijven een p-aire vorm van den° graad in de gedaante 

f( ~ ) :r,i:: -.::;" a .. L ~' ~ • .)( I ' • • :'& (a._ I.)(.) -'11.,. 
~ -:/'-'·• 'J K . .> 

' waarbij in het laatste lid de symbolische notatie is toegepast. De gelijk-
:SOortig-duale vorm. schrijven we in de gedaante 

flu ) :r:: r C( f/k ... u.,: ui Uk . . • - ( 0: (,,l I)"': 

In beide sym.bolische uitdrukkingen verstaat men onder (r 1 s) de vorm. 
'? I L. 't.;_ S,:. 

tr;J 

~ In het vervolg zullen wij het aantal coefficienten van de p-aire 
vorm,van de ne graad aanduiden Ji.let N. Men heeft dan A/;,:-. (r::·~ 1 ) ,. 

/ 

r ( I ) -7? /, 1)' Tu i • 

Men noemt twee gelijlcsoorti.;,•-duale vormen = a. x en Cf== cc,(U .. c;,, 

~:polair als ( a..'cx rn= o • De voorwaarde voor het apolair zijn is dus 

~ilineair in de co~fficienten·van fen Cf• 
Een niet-symbolische methode om· de uitdrukking (a~~)~ die men wel 

met (f/p}N·aangeeft, te bereltenen, wordt ans door de formule 

({:cp)N = +. J)~{{<.p) 
. ,;, . 

gegeven, waarin 

,I~ers men he~ft 

(4>) ~ 1) {(a'?G~-n(c:x"'-')~}-:. ,,...,..J'J..(a_'~)(~':x)'YI-J(0<1,;1')'"l'-I'> 

o;p h.e.t. gevonden resul taat de ope:rator D voldoeng.~ 
,, 
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-:..2n ·iterkrij gt men de gewenste for1t1uJ.e. 

1Et het bilineair karakter van de ui td.ruklcing (f ,Cf\i volgt nog: 
.[ r, -~~•;, vo:c.m. apolair met een aantal gelijksoortige errr1e8 du.ale vormen, 

.:.i3.:i.1 :i.,~ r:is vorm ook apolair met elke lineaire combinatie aie::r vormel1,. 

r.:te·~ N-k gelijksoortige lineair onafhankelijke vormi;m zijn in het- al ... 

ge·.11e,:;r.•. l<..: gelijksGi:ortig-•duale vorr.a.en apolair. 
1r h t 1 t d h :ft t f ( t )n t • ''if . . oc.;:- .,_ e geva r,ien e oen ee .men wee vorl-.len = a x · en (f=,.)(u · 1 • 

""'✓ '~.!'.l or,.gelijke graad beiden in evenveel variabelen, zegt i~1e1:.1. dat :f. el'l rf 
apolair zijn, als 

,. \ 

~ 1 ' 
' /' ...,, > "YY/ ;a./4A 

) l, 

( 2) ( I ) t'rJ ( I) ·711- YI a o<. ocu . = o, 
:, ~ 

-ri<..,.,_,,, 

In het eerste geval he.eft men 

(3) 
') 

waarin elk dP.r getallen i 1 , i 2 , ••. , in-m elk der wac .. rdan 1 , · 2, •.. , ~ 

kan aanne111.en en omgekeerd volgt ui t ( 3) , geldi6 voor al die waarden der 
indices, de betrekking · ( 1). Analoog is ( 2) aeq_ui vale:qt m..:;t 

) 

waarin ieder der optredende indices wederom de waarden J~ •w~, p l!:an 
aannemen. -
.Q_tellin~. Is een vqrm f=(a•x)ll a:polair met een echte n 8 macht van een 

vorm_ (pu•), dan ligt het punt pop f. 

Immers men heeft dan (a•p)n=O. 
~Syellin_g_. Is een vorm f= (a' x)n apolair met een echte k 9 macht van een 

vorm. {put), dan is het punt peen (n-k+1)-voudig punt van f(x)=O. 
Immers men heeft in dit geval (at:p)k (a':x:)n-k :;; O h: )-r 

1.. ... 

Na deze inleidende beschouwingen stellen wij ons de vraag waar het · 
ons thans om te doen is: I 

Als gegeven is een willekeurige p-aire vo:f (~'x)~ is het dan moge~ 

J.ijk door een :proje.ctieve transforrnatie x"· =.2. i?_.1. • l.; deze vo_rm over te 
. J":' . ✓ 

Yoeren in een varm van de gedaante (A •x)11 waarin de coefficienten Aild ... 

voorgeschreven z;Ljn? 
,,,,~-,;':;;/'.·' 

Het is duidelijk dat men om (l;~t_ d<;>el te. bereiken, de coef:ficienteii ·. · :fi 
ei_j zo. :moet kie'zen, dat aan een aanta.l '?e.trekkingen voldaan is .• /· Het 'a~,,ni 
t~l voorgeschreven coefficienten: Aikl. ~. mag derhalve (in het algemee~}".:g: 
:i:1i~t gro~er ~ijn dan ·het aantal epef:fic:L-ent.en eij,. Deze . opme:•king eohte:t.\ : 

~~.H3f0t 111ng nt'it een defini ti.ef antwoQl"d op cle vraag, zoals n:Lt; de v'o].ge;I'l:~~ 
', . ';t~'• 

-~----~·-:t::u 1?0:: z13,J ,blj,jk~n. > . 
~ . he1t b:i.t1$•~~ se bie a' ooseho.uttt m~n -,.de oubi ~(}he VQl"Dl ( a I x}3 eq 
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n1en zich de vraag of het mogelijk is deze door ee~ projectieve transfer-. 
C'.ati~ over te voeren in de gedaante x~ + x~. Hiertoe moet men aan de 4 
~-:..,fc: f.fiL)j e:nt:?n eij 4 voorwaarden opleggen, zodat men in het algemeen ver,.., 

.,1.1~c.:1,;en kan dat de gevraa,6de transfor1t1atie mogelijk is. Nien kan d:a.n in 

hPt a.lgemeen de vorm (a'x) 3 in de canonische gedaante X~ +X~ overvoere:n .. 

Hoewel men ook 4 voorwaarden in de e .. krijgt, als men· onze vorm · 
"' 3 2 J.J . 

(~''JC)..:, jn de gedaante x1 + x1x2 wenst te brengen, is het duidelijk dat 

ci.ez--:l voorwaarden voor de eij strij dig moeten zijn, want de vereiste 
vorm heeft een dubbele wortel X1=0, terwijl de willekeurige vorm deze 

niet behoeft te bezitten en een projectieve transformatie dubbele wor-

-t~ls in dubbele wortels overvoert. 

Men had zich in het bovenstaande ook de vraag ku.nnen stellen of er 

• ,. 
~ 
~ 

getallen eij bestaan (i, j = 1, 2), met 

(,..l )C)3=- i {f -e':) ):_.) 3 resp., ( f -€.i_: JC,·)• 
. r.':::-J J:1 .J J ::::1 ~ ,) 

fHet is in deze vorm dat wij het onderzoek willen vervolgen. 
f, 

t In 1904 m.erkte de schaakmeester E.Lasker o:p, dat de algemene 

J naire biquadratische vorm, die 15 coefficienten bezi t, niet in de 
I i
1

·. gedaante ~ ( } J? .. ~. )" 
G. _<-.. J ✓ 

! l,.,:;:/ J=-1 . 
! 

ter-

( te brengen is, hoewel de laatste uitdrukking 15 onbekende coefficienten 

' eij be:vat. :Blijkbaar zijn in het algemeen de betrekkingen waarui t die 

~ coef'ficienten eij moeten worden be:paald, strij dig._ 
- In 1918 heeft E.K. ':7akeford· een eenvoudig theorem.a gegeven, waar:::Lee 
t 

• men kan ui tmaken of een bepaalde vorm. als cari.onische vorm voor ze~rnr 

~ype van vormen kan optreden. Dit theore~a, bekend als theorema van 
I' 

1 Lasker-'7akeford, luidt als volgt: 

' l Een vorm F(X,m) = F(X1,···,¾, m1,••v,~) 
~ . 
i~n k variabelen x1 , ••• ,Xk>die r parameters m1 , ••• ,~ beva~, 
t1s mogelijk als canonische vorm van een vorm f(x) als er niet steeds een· 
!' 
buet f (x) gelijksoortig-duale vorr.a. <p( u) bestaat, die apolair is met alle 

~vormen it ; ! :r (K=1, >., ,k; f =1,, .. ,r). 

Bestaat zo •n duale vorm f'(u) wel-, stee.ds, dan is F ntet een canoni1:3olle:1 

g~daante van f(x). 
; ~ 

f Bij di t theorem.a is het niet no dig dat de ~ootheden x1 , " •• , ¾ . ___ _ 
t1ineair zij:n, in ~e oors:pronkelij,ke Vf:l,ria'belen x 1 , .... '~p· Wij. on~erstell~~.~ 
.. olechts· dat elk tler Xk van een·gedaante e.., .j . x ... x .•• o :i:.s •. Lfetaantol '-

.. · ~, J. • ,. .. :J. J. 
•:lGr J;OXDm.Oters e wordt·hierbij .. ;;: N-r ondcrsteld .. In het volgi;nJc1e zullen t.vlj .. 
. . .-

:9.Lle. oo.eff:;Loiente:p. eK,ij: •• o:p ~en of andere wijze e.f"telle:c en ze dan 

;;itor t;r,-r ,aangeve:n ruet e '·""' • 
• . .. . . . . j. • 

. Bij h~.t bew;tjs· beschou;wen de id~;ititeit 
- \> ·. 
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[ ( ~ ) = F ( X, ., n) . 
/ :._.'j.i:.1. r1e ooefficienten van f(x) res:p. o1 , b2 , ••• , ~T1 dan levert deze 

·i dc-·,1ti tci t, na ui tdrukken van de ~rQQt::1eden X in de g;r-0•.:,-'4.b.eden e.-"" eri. xt 

Zi.jn o.A~o betrekkingen oplosbaar in de grootheden e). eyn mp , wier aa.ti.t.i:li. 

I1I wij ~ N onderstelden, dan is F een canonische vorm van t; zijn ze :t.n 
:iet algemeen niet oplosbaar, dan niet. In het la8:lioti:, geval zijn de 
fu.ncties gy niet onafhankelijk, d. w. z. ~r bestaat ,3en functie G, zodanig 
dat 

(4) 

In het eerste geval is er geen functie G~ zodanig dat G(gy) identie;c 

nul is. Geldt echter (4), dan heeft men voor alle optredende waarden van 

7\ en p 

( 5) 
.} 

\)=: I 

:Deze relaties kunnen wij op de v.olgende wijze interpreteren. Degroot

heden gv::;: by ,z:i,jn de coefficienten van de vorm f; :vat nu, afgezien van 

zekere getallen-faetoren, de. grootheden ;~ opals coefficienten · 
van een met t gelijlrsoortig duale vorm Cf ,'3 dan leren de relaties ( 5) ons, 
dat 

cp apolair is met alle ft en alle 
&-e). 

• t 

or- ~F <p is apolair met alle - en alle - ; 
t>.ei'I o?nf· 

a1s 

dus 

Wij zien dus, dat zo'n vorm cp steeds bestaat, F niet canonisch is 

voor fen dat a!s f niet steeds bestaa\ F canonisch is voor f_ 

De stelling van Lasker-Wakef-ord is dus bewezen,.:... zodI-a wij aantonen;. 

q.at een vorm f , die apolair is met alle vormen !:!£_ , apolair is .t.11et 
(),e), 

alle en omgekeerd. 

Nu heeft men in· symbolische notatie 
. i>F 

Is Cf apolair rnet alle aX t dan is wegens 

~F "t::-1~,::--- ~)(k- k 

dak.:1•... axA: &q1c 4/ •.. ~ 
> ., ;, • 

... 

. . · . ., J'cJ:F ··. 
~~~or,;.~(eola.i.:r ~~t,".~lle"·· <l:~i(;i•:; • Is ~(9.keerd f apoJ.air met a;J.;le .. 

. d ·:,. ,.. . ,. 
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---- -····- , dan is er;. apolair met -
-) :, ', 1 ~)( 

x1xj••• voor alle ~, i, j,. ,-
. ',;,c._•... k· 

r'.1.,.,,:, ,.,7 :::gLms de defini tie van apolari teit van duale 

·.:~•.,.- ,L. ( :'..n casu Cf Bn ~: ) is cp apolair met alle 
,_:'; r~1y.::·8rt~a volledig bewez~n. 

Wi;; gGven thans enige toepassi:p.gen. 

vormen van ongelijke 
'c F,' -• Hierm.Ge is het 
'bx,~ 

In he"ti il:y:1aire gebied bezi t E::ilke. vo:r·m ( a 'x) n e.en canonische gcda.21.nte, ·,~ . ' :: r~-: '.:'1" ~ X' ?') , waarin '><: ... . r- i!,'.i '(J' • :.',1ij bepalen de minim~le waarde 
,•=I l jr:1 ~ . 

van k. 

'\Vij beschouwen daartoe d? dual$ binaire VOI1D, r= (~ u I) n. en onderzoe" 
ken of deze zo te be1Jalen- ist da.t d~ze apolair if? r.,1,et <.1::\..k de::r vorw.en 
dF ?"i-, 

-c/~/i -= .-,., Xi :> du~ met ~en eol1,tE$ (n ... 1)? n;i,~oht. 0:in r;lit te b0oo;r-delcn 

'lessen wij het duale vraagstuk op en vragen o.f ~r G¢n bi~aire vorm. 
B = (b'x)n bestaat, die apolair is met elk der echte (n-t)e machten 
Un-1 d . ~ 

i , ·,w.z. die in elk der door Ui=O_ aangegeven punten dubbelpnnten . 

bezit. Het is du.idelijk dat steeds een vorm B te vinden is, die in.[~.J 

gegeven punten dubbelpunten (= dubbele wortels) bezit, maar niet steede 

een die in[~]+ 1 punten dubbelpunten bezit. Dus het gezmchte kleinste 

aantal k is gelijk aan [~] + 1. Elke binaire quadratische (cubische) 

vorm is dus te schrijven als de som van twee ~uadraten (derde machten).: · 
In het p-aire gebied kunnen wij een analoge · stelling f ormu.lc;ren. , 

Een p-aire vorm f van de graad n is te schrijven als som F::;:;_fx~· van 
k (m.aar in het algemeen niet als som van k-1) n 8 maehten als ei::-:Ln het 

p-;.-aire gebied wel een hyperoppervlak van de graad n bestaat dat in k-1 

twillekeurig voorgeschreven punten dubbelpunten (kegelpunten, •.• ) bezit, 
maar geen zo 'n op1>ervlak dat in k _zulke pu.nten dubbelpunten bezi t ~ 

Volgens het theorema van Lasker-Wateford is hot voldoende het mini-, 

male getal k te bepalen, waarvoor een duale vorm <p niot steeds bestaat',. 
die apolair is met elk der k uitdrukkingen c>F ~ ..,., x.'n~, , dus die 

a¥• " ( 

k gegeven reqhte~ tot dubbelpechten 'tezit en om. di t ui t te :1J.ali:en zoeken 

wij het minimale getal k waarvoor een vorm B ~ (b 1x)n niet ~teede be

staat, die ink gegeven ~unten dubbelpuntcn bezit. 

Voorbeelden. 
__,_,.·sr -· 

Er be.staat steed~ qen kege1snedet die in twee geg~ven :i,:iunten: dubbel~-

punten bezi t (n.,l. de dubbelgetelde ve:rbind:lng$lijn dier yun·ten) mae1tr · ,, 1 

niet steede een,t di~ :t-n drie gegQve-n p~ten d\l'bbel:punte;0. bezit. D~rhal"'-i;f1~ 

is elke terna~re. q~a~a.~tsc.b' VO?lll · te achrijven al$ S(.)l"a, van temninste 3" :_:;',:, 
. qua.draten. 

• ,· ' , . • '•,•,~ , . {' r 

.E::i.: bestaat ~teeds. e~ri. t?u.l:fi,a~$ vlakke krOlll.llle, die in d:rie gegeven 

J?Ll.nten d1.:tJ,:>beJ.punte:n ~ hl:3.i:t::t (p..l.: (1, eubiseh.e kr0-l!Ulle die onte:ard is· in de:: .. 1 

1 d:ri& ve~'b;in~:ingsr'e'~h:te-t.:1,ai,t:t7':,'.()r®ten.),. maa~ niet st€tEJds oent die in 4-
1 . . . •, . - .. ,'.: •. ,' ··•· ,u -
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:c:2 .. g0,rcm pun ten dub''Jelpunten bezi t. Dus de ter:naire cu.bj_sche :vorm is te 

::= :::'t:.:::-:i ·J ven als so:m. v-an te!lfilinste 4 derde machten. 

}> bestaat een vierde graads vlakke kromme, die in 5 gegeven punten 

0'1 bbe::i.punten l:>ezi t (nv 1~ de dubbelgetelde kegelsnede door die ~mnten), 

:,.::i.a.:: ~ n h0·G algemeen geen die in 6 gegeven punt en dubbelpun.ten bezi t. 

Der.28.:Lve is ..1.edere ternairc biquadratische vorm te schrijven als eon 

;.:;o::n vnn t;cmr..11inste 6 vierde machten. 

Op analoge wijze blijkt dat de ternaire vorr:a. van de 58 graad te 

scb.rijven is als som van tenminste 7 vijf de 111achten. 

Er bestaat een quadratisch oppervlak in de driedimension~le ruimte, 

o.a t dubbel}:1unten heeft in 3 gegeven 1mntcn (n. l. het C::ubbelgetelde vlak 

er door), maar geen dat dubbelpunten bezi t in 4 gegev0!l JYtmten. Dcrhal ve 

is iodere g_uaternaire q_uadr~tische vorm te schrijver.. a~s f:8Il som van 

tenminste 4 quadratcn. 

Er bestaat een cubisch opp~rvlak, dat dubbelpunten bezit in 4 gege~ 

ven punten, maar gcen dat dubbelpunten heeft in 5 gegeven punten, waar-:

ui t volgt dat: de q_uatcrnaire cubische vorm te schrijven is als som van 

tenm.inste 5 derde machtcm. 

Verder blijkt direct: De p-aire quadratische vorm. is te schrijven 

als som van tenminste p quadraton. 
Een andcr type canonische gedaante leiden wij af voor de ternaire 

vorm (a•x) 4 • Deze is n.l. te brengen ind~ gedaante F=Q1Q2-Q~, waarin 
Q1 , Q2 en Q3 g_uadratisch zijn in de variabelen x 1 , x 2 en x3. Hiertoe 

onderzoeke men of er niet steeds een duale vorm cp =(~u 1 ) 4 bestaat, die ,.., 
apolair met elk der vormen WL· ( i=1, 2, 3), dus met Q1 , Q2 en Q3 .. In 

het geval dat Qi=x~ b=r 1,2,3) levert dit op dat alle coef:ficienten 

Clijkl vancpnul zijn, dus F is canonisch voor f. Evenzo blijkt de cano-
nische vorm Q~ + Q~ + Q~ mogelijk voor f. 

Als voorbeeld van canonische vor'I11.en l!lGt :parameters m gevon wij nog: 

De binaire vorm (a'x) 4 is te schrijvon in de gedaante ?=X4+6mX. 2y2+y4~ 
r, )4 .::. i IJ • ;,r 31-::- i:1~-

Ee.n duale vorm W= \tx.U 1 = .<- 0<,· '-<., tJ. 2 -" a:polair met ...,,~ ~,.,. en r-1 (.-::') ~ o>() v I orrr, > 

dus met 4X3+12rnXY2 , 12mYX:2+4Y3 en 6X2Y2 zal in het geval X=x1;Y=x2 apo

lair moeten zijn met 4x~+ 12mx1x~; 12mx;x2+4x~; 6x~x~, dus a.lle coeffi-
·, 

cien ten rx,i ( i~ 0, 1, 2, 3, 4) van 9' blijken nul t_e ~i.j!J-. 

Een terp.aire cubische vorm. (a•x) 3 bezitt~,deh"''la~oniscr1,.e :'$edaante 

F=X~ + X~ + x1 + 6'mX 1x2x3• Immers ... de ~uale vorm f-{>= (Ot'.u•) 3 apolai:r met 
:1lle ;f. en £.: > dus (oi ts. 8m3 t -..:-1) hee:ft. -~- ·.~ '.. . ,:. cxikl =0 voor het 

5eval Xi =x1 genomen wordt en besta1:3-t dus u;.i..et. steeds. 
. In 1924 gaf Turnbull vior ~e ·g_uaternaire cubische vo:::-rn bchF.1 ve de 

GanonisehG voorstelling . _ Z )( · ook nog oe voorstelling,:in 
~ 'S° .· l::1 t 
,;.:_ X,3 +.t .':r• .. I.'.). '(J?,:;;:;0,1,2.,3,4), . ·· ~ , f, t· Y, 

l ':;./ . (..::: ftL·. · ; 
' wua:r:i:n. de 1;1j.td;r~:i.n<Se'li K1 en qi r~sp., line~ir e:u q\ladrati~ch zijn in ch: 
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~):rootheden x .. 

·.renslotte geven we nog een generalisatie van de stelling van 
:·Jt,.£..,ker-1.'fakef ord. 

Zijn fen g twee gelijksoortige vormen, dan zijn F=F(X,m) resp. 

G=G(X,:rn.) hiervoor canonische vormen als er niet een stel getallen ·:.\ >'\~ 
(niet beide nul) en een met f gelijksoortig duale vorm 7 bestaan, waar

voor cp_apolair is met alle optredende afgeleide vorrnen 

/ '( F: '\ f"' ) d( '\, F +-)\·~ 9 ) ~ ._A, _+ ''< 'j _ 

'o X - > .6 ,,.,. . .,_ 
Het bew:i,.js verloo:ptanaloog aan dat van de ni6t gegeneraliseerde 

stelling. Zijn av en bv (v=1, .... ,N) de coefficienten van f resp. g dan 
moet voor alle ), ~~ (niet beide nul) het stelsel 

~ <-

/\ /1 \) + A< .e V -::::: I:\, { -€·, ?·i) ) 

oplosbaar zijn. Hierin is wederom iedere X=X(x,e). Dit is slechts dan 

niet het geval als er tenminste een stel ),.> ') 2 (niet beide nul) be

staat, zodanig dat H(h1,n. ,hN) = 0 le,m} , dus 

i!_ -~ )l'y= o t. "2JH ~J;~ ~ o 
V-=-1 c>·/i.v oe. -> Y=; "e,f;v o-m 

dus een met f duale vorm Cf~ met (afgezien van getallen factoren)~oeffi-.:,., 
. .. t 1 · . k J }--I ( 1 N) d · 1 · · t 11 1 f -, F' • ) ·, 'J ) c i en en ge J. J aan ~ Y = 1 • ~ • 1 , 1. e a po air 1 s me a e ' .. -

) {), ~ + ~ 2 g ) ,I -ii \) . ~ e. > 

vorm. 

, dus als in het voorafgaande met alle 

iJ ().. I F ./-· >i 7. q ) 0 ('';\, "F •- ),.2 'j .) 
')X ) 

Voorbeeld. fen g zijn 3kegelsneden; men wenst 

t ~ t )< ,1. resp.•)-==! t,i. )(.~ te brengen. l!Ien 
• (. l.=:: I ( l. 
(: I 

ze in de canonische 
zoeke dus een vorm 

(O<u' ) 2 en een stel getallen ~' Az. (niet beide nul), 
~ '; F-+ '.\ t') ' o(~ P--1-') 5) 

zo<lanig 'pat,, 

met de zes apolair is met alle 1/ 11 2 1 · ' " in casu , ...... ' ox CJ?i'J 

vormen 
_) 

Is ?I,+ ').2 m. I O voor i=1,2,3, dan is elke coefficient «·k van Cf· gelij 
1 r 1-

aan nul. Is daarentegen een der ui,tdrukkingen A 1 + ~2 mi :::: 0 b. v. ·. 
A,+ ).2. m1 = 0, dan vindt men c12k :: 0, °3k = 0 (k= 1, 2, 3) 1 terwijl _we

gens /\z IO dan uit de apolariteit van r.p en ~\_m1X~ volgt 0(11 =0, .dus 

ook dan is Cf= O. 

. Hierbij is werkelijk gebruik gemaakt van het fei t dat er geen . 

')1,t A, (beide ongelijk: nul) best9an met A,+ )Zmi=O voor meer dan," een 
waarde van i~ want dan bestaat de apolaire vorm. voor zo 1 n steJ. ~1,Jhk<, 
wel G.n 1.s de gezoohte ,roorsteliing n:Let eanonisch:. In di t geva1, z±jn.· 

::· ', ,, ·--- ' ' ·' . ' ' . : ". 

ec.h~er twee de;r-: P"06ffJ¢::ien:ten. ni gelij.k1 so4a,t dan van Jii ?3:p fl zeke;re 
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.:_-1::0;,ectieve simu.ltane invariant nul is, die voor fen gin het algemee:r. 
: 1.:.ot nul behoeft te zijn, zodat dan de omzetting in het alge111een onmo-
.-;:;_'_i jk is. 

Ook in hct geval, dat een der coefficienten m nul is, blijkt om 
r:'h,zelfde redenen de canonische voorstelling niot te bestaan. 

Het is duidelijk dat di t theorema m.m. eveneens geldt 1 als men 
meer dan twee gelijksoortige vormen in een voorgeschreven canonische 
geuaante wenst te brengen. 
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