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för Diffi brev av den ?3 januari rned urredraingen
{:9._r^1_.:.:l,D:q
angåeude
eL-bl}ar och otråka energikällor f,ör dem,
Det var mycket åntreeea&t att läsa Din earnrnanotä!,Lni,ng och
även uppställ:eiag,en -över orika elelq.trieka energikäl,Ior äch denae
ez:ergitäther {wh/kg} aarnt brånet ekostnaderna?o, oliira ;t,Å;.

*ig-var det en rayhe't att ?ucror octr ivfai"mö å-l"ygind*str.i
IP-r
h;§]le-r på att saryrrnånstärla eret först" *"*r-eräet av
en
och det ska}l bli intresean& att få se den i ldoJigt ekick. e}*biL
Du nämner stårnlns-motorn som e,, tänkbar kraftkäLtra fe;r bilar
ti'llsamrnargs rned bl.ybatterl och eal elektrisk rnotor. l\tt cienraa
i<ornbi,natioit är intressant för ubåtar forstår
rnen for bitag,
har jag evårt att fatta viteen därnrertr, For aft3ag,
äå u" utöo;;:-u:.omentan kraftetvecirlirtg på bilen så hay Du tydliger, ffinkt
»lg
att denna ehtelle_-tåg1e f"rån
rnen
Lrär
nrar,
en
stör3^ingl1ybatt,erieto
n'roto r ftr r*faile r ctret- mig natr.r.rltgt
att överdioru*riä";Ä'stä;;;;g motorn eå att rnaia får den effekt eona önakas.

l)u näizrner att rnan med §'edrl.ingmotorre, o::r den ltörs :uecl fasta
hränelenu Icän undvika-axrgaser. A,vgaoär"" r.ä" rnan vätr.
ej undvi,ka rulen rnan åianske harrnöjli"ghetJr att netetratrisera deri.
50m Ilu vet är stforing*rnotoen ut*;ec3.lad av 3p1:i,1ip;/;:;t{;a.';';^:ff'
konta}<ter med cletta fb'retag ?;;"*
- F'Stlips ljuclfil r:r sbola g o ch vårt nya g ernens ar?liyra :aarknacts
*.G1
fö.ri'ngsboxag f-ör raciio- octi ?v-appara"ter. Nan jag ,r*" ,r*0.*
i
Eindhoven i våras.fick- jag se deråä Stdrtir.S_Ååmu9* i arbete
även träffa d^eras tekniker. sor-a Du vet ar6etar stårli;;:;;;;" och
*9d temperatursltiltrnaden nae3,lan ett varnrt och etg kallt ställ.e
och om man på en ubå-t har fx.ytande ayre och frytande väte,
kan
rnan sorrr det kalia stältret tatnyttja dessa fiytandL gasec. och där_
få ea goci verirniagegra,ii samtidigt sor=, i.:ran får en förig::rT
Dralrnlngsprodui<t av vatteq so.r't ej be.lnörr,er röja ubåten.

ti{ nar ju ÅGÅ fått nar:nare

i*äd*Xfi#S,*gu
oiunnar Dan§n

hä3 s r:ir:ga

r

