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1: Voorbereidingen

Reeds voor het indienen van een beursaanvraag had ik al contact gehad met andere
eindstudenten van Professor Kals. Deze studenten waren reeds eerder naar Tsukuba
afgereisd ter vervulling van hun onderzoekstage. Zij waren ook degenen die mij voorheen
enthousiast hadden gemaakt. Met het vertellen van hun Japanse ervaringen deden zij mij
ervan overtuigen ook de stap te gaan nemen. Tevens heeft een van hen mij destijds
geholpen bij het opstellen van een begroting voor de beursaanvraag.

Nadat ik een beurs had toegewezen kreeg ik van deze studenten wat meer gedetailleerdere
informatie over waar ik zou komen te werken. Bijvoorbeeld wat voor een soort computer
ik daar zou gaan gebruiken (en dat ik vooral diskettes moest meenemen die in Nederland
geformatteerd waren!). Verder werd me meer bekend over de mensen die daar werken en
wie er goed de Engelse taa1 beheerst. Ook werd ik voorzien van een plattegrond en wat
foldermateriaal over Tsukuba. Ben andere jongen, studerend op de faculteit Elektrotech
niek, heeft me nog wat andere tips gegeven betreffende de Japanse gewoontes en
gebruiken. Hij adviseerde bijvoorbeeld een familiefoto mee te nemen; iets waarvoor de
Japanse mensen vaak interesse tonen.

Eind mei '94 heb ik bij Tozai Travel in Amsterdam mijn vlucht geboekt en stonden de
data van vertrek (2 september '94) en terugkomst (19 december '94) vast. Op zich was
het boeken van de reis natuurlijk niet zo bijzonder; het gaf me echter weI de bewustwor
ding dat het zeker was dat ik naar Japan zou gaan.

Halverwege juli '94 kwamen uit Tsukuba de officiele documenten, voorwaarden en
voorschriften voor de vervulling van mijn 'guestresearch'. Tevens bleek hieruit op te
maken dat mijn opdracht (daterend uit oktober '93) iets gewijzigd was. Niet de ontwikke
ling van wrijvingsmodellen binnen het eindige elementenpakket RIPLE, maar de toepas
sing ervan diende te worden onderzocht. Dit alles in relatie met het proces van vierkant
dieptrekken. Voor mij was deze wijziging geen bezwaar.

Vervolgens ben ik op onze faculteit en binnen onze sectie Bewerkingsprocessen en
Materialen van de Technische Universiteit Eindhoven op zoek gegaan naar lectuur. Dit ter
bestudering van het bewerkingsproces vierkant dieptrekken. Verder heb ik ook een
Nederlandse handleiding over Fortran?? gekocht. Fortran?? is de computertaal waarin het
eindige elementenpakket RIPLE is geschreven.

Tenslotte heb ik in augustus '94 geprobeerd wat Japans te leren. Wegens tijdgebrek
tengevolge van overige studieactiviteiten bleef het beperkt tot de woordjes ja, nee, hallo,
bedankt, alstublieft, goedemorgen, -middag en -avond. Toch geven dit soort woordjes weI
enige zekerheid bij aankomst in Japan.

--------- Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba - Japan
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2: Opvang

De opvang na de reis vanaf Schiphol was good verzorgd. Reeds bij aankomst op Narita
Airport vormden een tweetal Japanse studenten het ontvangstcomite. Voorzien van een
papier met m'n Nederlandse naam erop stonden zij te wachten in de aankomsthal. Ben
autorit van I th uur bracht me naar het ±60 km verderop gelegen Tsukuba.

Daar bleek de huisvesting voor mijn verblijf van 3th maand zo good als geheel geregeld
te zijn. Wegens een reis voor een congres was er gedurende een periode van 10 dagen
geen huisvesting geregeld omdat ik dan toch niet in Tsukuba zou verblijven. Het
Mechanical Engineering Laboratory (M.E.L.) is een onderdeel van het Agency of
Industrial Science and Technology (A.I.S.T.) welke beschikt over een guest-house. Dit is
voor de opvang (van maximaal veertig dagen) van onderzoekers die voor een kortere
periode in een A.I.S.T.-Iaboratorium werkzaam zijn. Het betreft een faciliteit bestaande
uit circa dertig kamers met bureau, bed en eigen badkamer. Verder is er een gezamenlijke
keuken en ontspanningsruimte met (satelliet-) televisie. Tevens zijn er enkele leslokalen
voor het geven van cursussen en lezingen. Dit guest-house ligt op een afstand van 5
minuten fietsen verwijderd van het M.E.L. waar ik werkte. Van mijn begeleider kon ik
een fiets lenen. Ook werd ik op de eerste werkdag voorgesteld aan alle mensen van de
divisie waar ik zou komen te werken. Tevens werd mij een bureau ter beschikking
gesteld. Dit beyond zich natuurlijk weI op de juiste hierarchische afstand van het raam.

Op het laboratorium-complex zijn er een aantal restaurants waar lunch en avondmaal
gegeten kan worden. Enkele hebben nog een kleine winkel erbij voor het kopen van
versnaperingen etcetera. De lunch word bijna altijd samen met andere mensen van de
divisie genuttigd. Af en toe ontstaan er ook 'lunch-groepen' van buitenlanders uit allerlei
landen buiten Azie (waarbij ik destijds voor de Nederlandse inbreng zorgde). 's Avonds
gaat de groep 'overwerkers' ook altijd samen eten. Af en toe kookte ik m'n eigen
'Hollands poge' in de keuken van het guest-house. Ben keer heb ik voor twaalf studenten
gekookt op de divisie.

In de eerste week in dat ik op de divisie werkte was er een 'welcome party' georgani
seerd. Dit is een goode gewoonte: elke nieuwe werknemer word er hier op deze manier
verwelkomd. Verder organiseert het A.I.S.T. drie keer per jaar een 'international party',
dit speciaal om ook de onderlinge contacten tussen de buitenlandse werknemers te
bevorderen.

Wat betreft de opvang buiten werktijd werd ik volledig opgenomen in de Japanse groep
van (divisie-) werknemers. Menigmaal kon ik mee met georganiseerde activiteiten buiten
werktijd. Enkele voorbeelden zijn een tennis-weekend, een bezoek aan de stad Nikko en
motor-crossen langs een rivier.

Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba - Japan ---------
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3: Studieprogramma

Mijn onderzoek bestond uit het doen van materiaalproeven en simulaties met het eindige
elementenpakket RIPLE.

Allereerst heb ik geprobeerd thuis te zien geraken met de software, waaronder het eindige
elementenpakket RIPLE. Dit eindige elementenpakket is op de divisie ontwikkeld en
gemaakt voor niet-commercieel gebruik. Er bestaat mede daardoor ook geen Engelse
handleiding voor. Na enkele aanpassingsproblemen met de software heb ik ter orientatie
enkele simulaties gedaan. Hieruit bleek al gauw dat de rekentijden nodig voor deze
simulaties bijzonder lang waren. Het A.I.S.T. in Tsukuba heeft een rekencentrum dat ter
beschikking staat voor alle laboratoria. Dit rekencentrum beschikt over een super
computer waarvan er in heel Nederland slechts twee gelijksoortige te vinden zijn. Naast
het gebruik van deze super-computer werden mij nog een aantal andere computersystemen
ter beschikking gesteld. Dit alles was nodig om de rekentijd van de eindige elementensi
mulaties te kunnen beperken tot een of meerdere dagen.

Ben ander onderdeel van mijn onderzoek betrof het praktische deel van de wrijving. Door
middel van het doen van eenvoudige wrijving-testen is geprobeerd een waarde voor de
coefficient van de wrijving te vinden. Met de hulp van twee andere Japanse studenten is
het mogelijk geworden de test uit te voeren. Het werken met een Japanse machine is niet
bepaald eenvoudig; vooral als er weI eens iets fout gaat!

Vervolgens heb ik met behulp van de resultaten uit de wrijving-testen wederom simulaties
met het eindige elementenpakket RIPLE gedaan. Al gauw bleken vooral de lange
rekentijden het grote struikelblok te zijn voor mijn onderzoek. Toch is het nog mogelijk
geweest een redelijk beeld te vormen over de invloed van de wrijving op het proces. Had
ik echter kortere rekentijden gehad voor de simulaties, dan zou meer bekend kunnen zij
geworden over de exacte grootte van de wrijving-invloed.

Het is ook mogelijk geweest om een tweetal japanse bedrijven te bezoeken. De produk
tiefaciliteit van de Japanse autofabrikant Nissan in Oppama, Yokohama, is door mij
bezocht. Hier word onder andere het model Primera geproduceerd. Verder heb ik het
R&D (Research and Development) Centre van de Nippon Light Metal Group bezocht.

Halverwege de maand oktober '94 heb ik met een groep studenten van de divisie in
Kumamoto (+ 1200 km vanaf Tsukuba gelegen) een jaarlijkse conferentie over de
omvormtechnologie bezocht. De studenten gaven daar lezingen over hun werkzaamheden
op de divisie. Voor hen een kans om enige bekendheid aan hun werk te geven; voor mij
interessant om te zien hoe het er in Japan op conferenties aan toe gaat. Na de conferentie
ben ik met dezelfde groep 10 dagen op vakantie gegaan.

Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba - Iapan
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4: Taal en Communicatie

De Japanse taa1 beheerste ik in zeer geringe mate bij aankomst in Japan. Op de eerste dag
werd ik ook ter kennismaking voorgesteld aan de mensen van het International Center.
Deze afdeling organiseert voor buitenlandse werknemers excursies naar Japanse bedrijven,
allerlei lezingen in het Engels en heeft ook een cursispakket van Japanse lessen. Ik werd
door de mensen van deze afdeling in de mogelijkheid gesteld de basiscursus Japans te
gaan volgen. Van dit aanbod heb ik natuurlijk gebruik gemaakt. Het bettof een cursus
waarin zowel het lezen, schrijven als spreken van het Japans werd geleerd. De lessen
waren 3 ochtenden in de week en werden gegeven door een tweetal goed engels spreken
de Japanse leraressen. De klas bestond verder uit mensen uit Noorwegen, Rusland en
Indonesie. Na 7 weken was de cursus afgelopen kon ik nog een vervolgcursus Japans
gaan volgen. Mijn afwezigheid van 3 ochtenden per week kwam echter niet ten goede aan
de vorderingen van mijn onderzoekstage. Daarom heb ik toen besloten te stoppen na de
basiscursus Japans. Mijn kennis van het Japans was inmiddels voldoende geworden om
me enigszins verstaanbaar te maken. Dit was destijds voor mij het belangrijkste argument
om de lessen te gaan volgen. Toch is voor mij het leren van de Japanse taa1 daarna niet
gestopt. De Japanse studenten van de divisie waar ik werkte schoolden mij nog verder bij.
Ais tegenprestatie hielp ik hen met het halen van fouten uit door hun (in het Engels
geschreven) teksten.

Het volgen van deze lessen gaf mij niet alleen de mogelijkheid beter te kunnen communi
ceren vanuit mijzelf, het verlaagde ook de 'drempel' van het spreken tot mij. Doordat ik
op gebrekkige wijze me in het Japans verstaanbaar probeerde te maken, waren de Japanse
mensen van hun kant niet zo bang ook iets in het gebrekkig Engels tegen mij terug te
zeggen. Veelal geeft het niet volledig beheersen van de Engelse taal de Japanse mensen
een gevoel van onzekerheid waardoor zij dan maar liever niet Engels spreken. Over het
algemeen wordt het bijzonder gewaardeerd indien men iets in het Japans spreekt. Vaak
waren de mensen die ik ontmoette verbaasd over mijn kennis der Japanse taal. Ze dachten
niet dat het mogelijk was om na enkele Japanse lessen nog zoveel te kunnen zeggen.

Op de werkplek zelf ging de communicatie met mijn begeleider prima. Hij spreekt de
Engelse taal bijzonder goed. De directeur van de divisie, die de supervisie had over mijn
'guest-research' had beheerst de Engelse taal ook uitstekend. Daamaast konden ook
enkele Japanse studenten zich goed redden in het Engels. Met enkele van de Japanse
studenten van de divisie heb ik nauwelijks contact gehad; zij weerden bewust elke
communicatie. Dit hoogstwaarschijnlijk uit angst voor de Engelse taal.

--------- Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba -Japan ---------
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5: Cultuur

De cultuur in Japan is niet alleen verschillend wat betreft het hebben van andere gewoon
ten en gebruiken; ook de manier van omgang met andere mensen is totaal verschillend.
Op zich zijn alle verschillen in gewoontes en gebruiken weI wat beter te begrijpen als
men zich een beetje in de Japanse samenleving verdiept. Het International Center
organiseerde tijdens mijn verblijf in Japan een lezingendag over de Japanse cultuur.

Japan is een land dat bestaat uit een groep van circa 125 miljoen mensen die in de loop
der eeuwen duidelijk meer onderlinge samenhang heeft gekregen dan bijvoorbeeld in
Europa het geval is. Doordat Japan een groot eiland is en dus geen directe verbindingen
met andere delen van het Aziatisch continent heeft, mag toch weI van een gedeeltelijk
geisoleerde samenleving gesproken worden. Natuurlijk is er altijd contact geweest met
andere landen. Zo komt bijvoorbeeld het Kanji-schrift oorspronkelijk uit China. Gesteld
kan worden dat in Japan het belang van de groep duidelijk belangrijker word gevonden
dan dat van het individu. Dit in schril contrast met de westerse maatschappij waar vooral
de individuele status zeer belangrijk is. Ben Japanse werknemer identificeert zich daarom
ook al snel met zijn bedrijf. Dit is dan meestal ook de groep waarin hij sociaal gezien
zich het meeste bevindt. Vrouw en kinderen vormen voor hem een ander belangrijk deel,
zij het dat de werksfeer vaak meer voorrang geniet. Veel 'werkzaamheden' vinden
overigens vaak plaats in de informele sfeer. In de restaurants, bars, pubs of andere
soortgelijke gelegenheden zijn vaak mensen in pak met attache-koffers en dergelijke te
zien.

Ben ander belangrijk gegeven is dat in Japan veel meer waarde word gehecht aan allerlei
fatsoensnormen en -waarden. Dingen zoals sociale positie, leeftijd en geloof worden
duidelijk meer gerespecteerd als in de westerse maatschappij. Zo is het ook veel fatsoen
lijker om vooral iemand anders niet teleur te stellen of te kwetsen. Dit leid dan natuurlijk
weI tot 'ja knikken en niet begrijpen' of 'lachen en zeggen dat het misschien weI kan' of
geen antwoord geven. Westerlingen zijn vaak erg direct in hun communicatie en hebben
soms een lastig vragenpakket, maar willen weI op elke vraag een antwoord. Dit brengt
menig Japanner in moeilijkheden. Vooral de directe confrontatie is iets wat Japanners
graag proberen te vermijden.

Op dit moment echter is ook de Japanse samenleving aan veranderingen onderhevig. Er is
duidelijk sprake van een modeme informatie maatschappij. Het intemationaliseringsproces
heeft ertoe geleid dat de westerling in Japan geen bijzondere vertoning meer is. Men reist
meer en meer en de uitwisseling van mensen tussen verschillende landen leidt tot een
minder gelijksoortige maatschappij. Persoonlijk gaf Japan mij een beeld van een voorma
lig communistisch georienteerd land dat in de loop der tijd sterk gemoderniseerd is. Hoe
Japan er de volgende eeuw uitziet weet niemand; de toekomst zal het leren.

Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba - Japan ---------
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6: Reizen

Gedurende mijn verblijf van 3th maand heb ik redelijk wat afgereisd in Japan.

Tsukuba ligt +60 km van Tokyo en is met een 'highway-bus' in circa 2 uur te bereiken.
In Tokyo valt van alles te bezichtigen. In totaal ben ik er circa 6 weekeinden geweest.
Soms had ik dit gecombineerd met een 'wetenschaps-borrel' op de Nederlandse ambassa
de aldaar. Meestal ovemachtte ik in een van de youth-hostels in Tokyo. Het reizen met
metro en trein in Tokyo is bijzonder eenvoudig, alles is in zowel Japans als Engels
aangegeven met een duidelijk aan kleuren te herkennen systeem. Het reizen met de bus is
minder makkelijk. In het begin Yond ik de weg met kaart en kompas; na verloop van tijd
kon ik vaak zonder beide op bestemming komen. Verder heb ik ook nog de steden
Yokohama en Kamakura bezocht. Ook heb ik met een groep studenten van de divisie de
stad Nikko bezocht.

De hoogste berg van Japan, Fuji-san, heb ik met twee Noorse jongens (via de Japanse les
leren kennen) beklommen. De meeste Japanse mensen van de divisie dachten dat het niet
mogelijk was om buiten het officiele seizoen de berg te beklimmen. Zij waren er dan ook
van overtuigd dat het daarom ook niet mogelijk zou zijn de top te kunnen bereiken. Toch
ben ik er in geslaagd: iets dat iedere Japanner volgens oude traditie ook eenmaal in zijn
leven behoort te doen.

Na de conferentie in Kumamoto (Kyushu) heb ik nog een aantal historische steden
bezocht: Takachiho, Beppu, Mount Aso, Fukuoka en Dazaifu. Op de terugreis richting
Tokyo heb ik tevens Osaka en Kyoto met een tweetal Japanse studenten bezocht. Behalve
het bezoeken van toeristische attracties zoals historische kastelen, tempels, parken etcetera
heb ik ook nog wat minder 'toeristische' dingen gedaan zoals bij een Japanse familie thuis
eten en slapen. Doordat ik deel uitmaakte van een Japanse groep kwam ik op plaatsen en
streken die niet altijd in de toeristische boekjes staan. De eetgelegenheden die ik destijds
bezocht bijvoorbeeld waren door Japanse menukaarten en onbekende gerechten duidelijk
alleen ingesteld op de bevolking van het eigen land.

--------- Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba - Japan ---------
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7: Vrijetijdsbesteding

Mijn vrijetijdsbesteding kan worden opgesplitst in een deel dat tijdens de werkdagen
plaatsvond en een ander deel dat bestond uit de activiteiten in de weekeinden.

Op werkdagen was de vrijetijdsbesteding gering. Althans als de informele omgang met
andere mensen op het werk niet meegeteld zou worden. De meeste Japanse studenten
leven voomamelijk op de werkplek (in iets mindere mate geld dit trouwens ook voor de
andere medewerkers op de divisie). Hun appartementjes zijn eenvoudigweg te klein om er
's avonds gezellig in te vertoeven. Bovendien is er slechts beperkte mogelijkheid om daar
te koken. De maaltijden worden daarom voomamelijk in de bedrijfskantines gegeten en
zelfs de wasmachine van het werk word door hun gebruikt. Ben enkeling neemt zelfs
altijd een douche op de werkplek in plaats van thuis. 's Morgens vertrekt men richting
werkplek en's avonds laat komt men weer thuis om te gaan slapen. Ik heb zelf ook een
bee~e in dit ritme geleefd. Dit betekende dat ik soms 12 a 13 uur op het werk aanwezig
was, maar daar terplekke ook weI enige vrijetijdsbesteding had. Het schrijven van
brieven, Japans leren of gewoon wat contacten met anderen vormden evenals het
gezamenlijk sporten een belangrijk aandeel van de vrijetijdsbesteding op het werk. Ik heb
tennis, tafeltennis en softball beoefend. Dit gebeurde zowel in de lunchpauze alsook na
(officiele) werktijd.

In de weekeinden trok ik altijd op uit. Ik ben ervan overtuigd dat ik daardoor erg veel
heb kunnen zien van mijn omgeving; dit ondanks een 'relatief kort verblijf van 31h
maand. Uit gesprekken met andere buitenlandse onderzoekers die reeds langere tijd in
Tsukuba werkten bleek dat ik vrijwel alle belangrijke dingen heb gezien en gedaan. Zelf
heb ik dan ook het gevoel dat ik de mogelijkheden optimaal heb benut. Wat betreft het
zien van de rest van Japan kan ik vrij kort zijn: daar had ik graag nog meer van willen
zien!

Al met al heb ik naar mijn eigen mening veel kunnen zien en bezoeken in Japan. Als ik
een willekeurig boek over Japan doorblader komt menig beeld mij bekend voor; iets dat
maar weinig Nederlanders zullen kunnen zeggen!

Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba - Japan



----------- Onderzoekstage in Japan - Cultureel verslag -----------

11

8: Financien

Gedurende 31fz maand heeft Japan me versteld doen staan door zijn hoge prijzen. Het
prijspeil van de Japanse produkten is minimaal twee keer zo hoog aIs in Nederland,
enkele uitzonderingen daargelaten. Ben liter melk kost bijvoorbeeld fl 3,25 en een blikje
bier kost fl 3,-- in de supermarkt. De kosten voor huisvesting zijn schrikbarend hoog en
bovendien onvergelijkbaar met Nederland wat betreft comfort.

Gedurende mijn verblijf van circa 31h maand heb ik circa fl 11.000 uitgegeven. Dit is dan
weI inclusief een 10 daagse rondreis, een aantal weekend-trip's, telefoonkosten en de
aankoop van souvenirs. Bij vertrek uit Nederland was mij een budget van circa fl 7500
gulden aan kosten voor levensonderhoud voor een periode van 3 maanden beschikbaar
gesteld. De vliegreis daarin niet inbegrepen. Ik ben van mening dat voor het vervullen
van mijn onderzoekstage in Tsukuba dit budget toereikend zou zijn geweest. Niettemin
heb ik het zeer waardevol gevonden om, op eigen kosten, deze onderzoekstage in Japan
tevens aan te wenden voor het beter leren kennen van het land. Ik ben van mening dat in
dit gevaI niet het geld de beslissende factor diende te zijn. Persoonlijk zie ik deze onder
zoekstage met aIles wat ik nog meer heb gedaan erbij aIs een soort van levenservaring:
iets wat niet in geld uit te drukken is.

Natuurlijk ben ik zeer dankbaar voor aIle financiele steun die ik vanuit Nederland heb
gekregen. Indien deze steun er niet zou zijn geweest was de stap om voor een onderzoek
stage naar Japan te gaan waarschijnlijk toch te groot geweest.

Mechanical Engineering Laboratory - Tsukuba - Japan ---------



----------- Onderzoekstage in Iapan - Cultureel verslag -----------

12

9: Overig

De begeleiding van mijn 'guestresea.rch' werd verzorgd door een student, bezig met zijn
promotie-onderzoek voor de universiteit van Utsonomia. Hoogstwaarschijnlijk za1 hij in
maart '95 gepromoveerd zijn. Hij is de 'specialist' op de divisie wat betreft het eindige
elementenpakket RIPLE; zoals mij al voor het begin door enkele van mijn voorgangers
(allen ook eindstudenten van Professor Kals) was verteld. Mede omdat hij goed Engels
sprak heb ik er destijds voor gekozen mijn voorkeur uit te spreken bij de directeur van de
divisie om te gaan werken met RIPLE. Mijn guestresea.rch op zich stond ook onder
supervisie van deze directeur.

Persoonlijk heb ik veel dingen ervaren als zijnde 'anders'. Soms moest ook ik me toch
aanpassen aan de mening van de groep. Ook mijn 'directe houding' kwam af en toe naar
boven. Veel mensen op de divisie hebben al eerder met buitenlandse werknemers
gewerkt. Men is daardoor ook duidelijk meer bekend met de westerse manier van
communiceren. Gedurende mijn verblijf ben ik me meer en meer gaan interesseren voor
de Japanse gewoontes en gebruiken. Dit Yond men weI interessant; vooral omdat men het
zelfs ook soms niet wist.

De vervulling van deze onderzoekstage in Japan heeft mij duidelijk meer dan studiepunten
opgeleverd. Op het persoonlijke vlak vormt het zeker ook een deel van persoonlijkheids
ontwikkeling. Het stelde mij bovendien in staat een 'maatlat' langs mijzelf te leggen en
dit kwam mijn zelfvertrouwen weer ten goede.

Tot slot gaat mijn dank uit naar alle mensen die het voor mij mogelijk hebben gemaakt de
vervulling van mijn onderzoekstage in Japan te kunnen doen. Hierbij wit ik in het
bijzonder de volgende mensen noemen: Professor J.A.G. Kals, Mw. B.P. van Weeren,
Mw. S.F.W.B. de Bruijn en Mw. A.R.L.A. Dijkhuis.

Ais laatste ben ik ook de mensen in Japan zeer dankbaar voor hun bijdrage. Zij hebben
van deze onderzoekstage voor mij een onvergetelijke levenservaring gemaakt. Met name
denk ik hierbij dan aan enkele van mijn voormalige Japanse vrienden aldaar: Sato-san,
Shimazu-san, Suginami-san en Takagi-san.

Mechanical Engineering Laboratory - Taukuba - Iapan
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