
Datum 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Onderwerp 

Rijksuniversiteit Utrecht 

lnstituut voor theoretische fysica 

Princetonplein 5 3584 CC Utrecht 
Corr. adres: Postbus 80.006 3508 TA Utrecht 
Telefoon 030-53 

Geachte h eer Popken, 

29 april 1990 

Blijkbaar b e n t u in h etzelfde moeras terecht gekomen 

waarin ik me ook b e v onden h e b. In h et h ele gebied van de toepassing 

van de Langevin-vergelijking en de e quivalente FokkerTPlanckve rge lijking 

h eer st een g r ote verwarring. De r eden is dat mense n methode n wi llen 

gebruike n ui t de t heorie van sto chas t ische processen zonde r zich te 

r eal is e r e n wat de fysische onderg r ond is. De e nige wtrkelijke r ech t 

vaardiging is te v e rkrijgen doo r ui t te gaan van de e chte v e rgelijkingen 

d i e h et onderhavige systeem b e s c hrijve n. Daarna kan je dan b enaderingen 

b e de nken. Ze wi llen vaak de b e nade rde v e rgelijking en direc l: ops lellen 

al s o f di e de fundamentele b e schrijving vormen. Dat leidt dan tot zulke 

dingen als een FP-vergelijking voor processen die niet werkelijk c on

t inue Markov-process e n zijn. 

Bovendie n moet d e b e naderingsmethode systematisch zijn, ik 

b e doel daarmee dat ze een ontwikkeling in een dimensieloze parameter 

moet zijn. Vaak wordt eenvoudig bij de berekening een onhandelbare term 

weggel a ten e n wordt dat dan een 'b enadering' genoemd, maar dat geeft 

dan enorme discussies t ussen verschillende manieren om termen weg te 

laten. Bij een systematische ontwikkeling weet je wat je doet en ook 

wanneer dat een doel t r e ffe nde b e nadering is. In het geval van gekleurde 

ruis waren de discussies helemaal verward omdat het in werkelijkheid 

om een dubbe le ontwikkeling gaat , namelijk in o( -r en in r /'r 
c c m 

Dat h e b ik in dat ar t ikel gepoogd duidelijk te maken en ik geloof dat in 

de fysisch-chemische literatuur de discussies wat geluwd zijn, al kan 

d 1 f lf k tt ' .. at ge oo o p ze oversea .1ng WDZ e n. 

Dat de verwarring blijkbaar in de technische literatuur nog 

v oor t woek e r t h oe f t niemand te verbazen. Sommige van de citaties die 
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die u geeft laten duidel~k zien dat daar vaak he t gezag word t aangehaald 

in plaat s van een goed argument . De vraag is, moet je probere n daar 

i ets aan te doen ? Het moe t me van het har t dat uw artikel daar niet 

he t juiste middel toe l~kt. Het is te lang, vraagt van d e lezer te 

veel inspanning om uw gedach t en op de voet tevolgen; en dat kan men 

niet v e rwachten van i e mand alleen om te horen te kr~gen dat h~ het 

al t~d ve rkeerd heeft gedaan. Het zou beter z~n als u een c oncreet 

r e sult aat , dat iemand anders heeft gepubliceerd, zou kunnen aantonen 

onjuist te z~n. Dan heeft u een concreet punt en niet alleen een meth o

dische vituperatie. 

He t zou misschien ook wel goed z~n om het helemaal eens 

een t~dj e te laten liggen en er dan wat lat er meer met de ogen van een 

lezer tegenaan te k~ken. Dan zal het makkel~ker z~n om te zi e n dat een 

aant al details beter weggelaten kunnen worden, zodat de hoofdge dachte 

beter _naar vore n k omt . L'art d'ennuyer est de tout dire. Het bl~ft 

e chter moeil~k om een hele indus t rie van ongel~k te overtuige n. Ik 

b e n er zelf al heel lang mee bezig me t matig succes. Good luck ! 

Hoogachtend, 



Dear Mr Popken, 

Apparently you have e nded up i n the same swamp in which I 

was a while ago. In the ent i re are a of the application of the 

Langevin-equation, and th e equivalent Fokker-Planck equation 

there is a gr ea t deal of confusion. The reason for it is the fact 

that people insist on us ing methods from the theory of stochastic 

proces ses without realising the physical foundations. The only 

true justification can be found by ta king the real equations, 

that des c ribe the system in que s tion, as a starting point. Aft er 

whi ch , you can think up approximations. Often they wish to 

formulate these approximations as if they were fundamental 

descriptions. This, then, leads to things like FP-equations being 

used for processes that are not really continuous Markov-

processes. 

In addition, the method of approach must be systematical. By 

this I mean that it has to be a development in a dimensionless 

parameter. All too often, an unmanageable term is left out of the 

equation, wh ich is then called an 'approximation'. That, however, 

results in endless discussions about which terms should be left 

out, and how this should be accomplished. When you use a 

syst ematic approach, you know what you are doing, and when it is 

a valid approximation. In the case of the coloured noise the 

discussions were even more confused because, in reality, we are 

dealing with a double development, namely in aTe and in Tc/Tm. I 

have tried to make that clear in that article, and I do believe 

that in the literature of the physical chemistry these 

discussions have quieted down somewhat, although that belief may 

be an overestimation of myself. 

That, a pparently, the confusion in the technical literature 

has not been cleared up as yet, should not really amaze us. Some 

of the citations that you give clearly show that you are ~1oting . 

authorities rather than giving a well founded argument. The 

question is whether you must try to change that. I must admit 

that your article does not seem · to be the proper medium · for?" ~h.~s- ."~. "~· 
It is too long, and demands too -much eff.ort~-of the reade-r 
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able to foll ow you r argument close l y . And t hat is too much to ask 

if the r eade r, i n the end , is o nly to lrl that h e has b ee n wrong 

a ll this time . I t ~auld be far better if you could provB that a 

concrete result, publ is h e d by someone e l s e, is wrong. In th at 

case you will h ave a con c rete issue, and not just a methodical 

v ituperatio n. 

It wou l d perhaps be better to ] eave the ar ti c le for a while, 

and look at it again later, as through the eyes of a read er . Then 

it will a l so b e easier to see that a number of detail s are better 

left out , i n whi ch way the mai n argument will stand out more 

c l early . L ' art d' e nnuyer e st de tout dire. However, it will 

remain a diffi c ult task to try to prove t he entire industry 

wrong . I have been trying to d o this myself for quite some time , 

and with very limited success. Good luck! 

Yours sincerely, 




