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“Project X” là câu chuyện đã không được biết đến, lấy những người Nhật vô danh thành nhân vật trung tâm 
của câu chuyện.  Những dự án vĩ đại cho thấy sức mạnh tiềm tàng của người Nhật, sự phát minh ra những 
sản phẩm mới đã làm thay đổi 1 cách mạnh mẽ cuộc sống con người. Sau chiến tranh, nước Nhật sử dụng 
1 cách hữu hiệu các nguồn tri thức, làm cho các lực lượng cá nhân tự phát huy nguồn lực bởi hình thức 
làm việc nhóm. Phía sau hậu đài của những sự kiện mang tính cách mạng của Nhật Bản sau chiến tranh 
đó, đã có những con người như thế nào. Phía sau bóng dáng của thành công, đã có những câu chuyện và 
vô số những tổn thất đã được vượt qua 1 cách thầm lặng như thế nào. Trong chương trình truyền hình này, 
bằng việc đưa ra những câu chuyện mang tính cách mạng và thách thức của những người tiên phong, từ 
đó truyền lại sự dũng cảm dám đối đầu với thử thách cho những người Nhật của thế kỷ 21 để vượt qua thử 
thách mới.  
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ロータリー47士の闘い～夢のエンジン・廃墟からの誕生～
Cuộc đấu tranh của 47 kỹ sư trẻ 
- Giấc mơ về động cơ Rotary thành hiện thực 
                       trong thành phố Hiroshima bị tàn phá

Công ty xe hơi Toyota của Nhật Bản là công ty toàn cầu với doanh thu hàng năm đến 16 ngàn tỷ Yên, nhưng vào năm 1950 công ty đã bên bờ 
vực phá sản. Sản phảm chủ yếu của công ty là xe tải quân dụng đã lỗi thời mà thỉnh thoảng bị hư và bán không chạy. Ngân hàng từ chối cho 
vay và công ty không thể chi trả lương nhân viên trong một thời gian dài. Ngay lúc đó, Kenya Nakamura, quản đốc cơ xưởng chế tạo thân xe 
luôn tự học hỏi để vươn tới kỹ thuật chế tạo mới nhất, đã khởi xướng việc phát triển xe gia dụng nội địa. Nhưng thân xe không thể chịu đựng 
điều kiện đường xá rất xấu ở Nhật Bản thời bấy giờ. Một công ty sản xuất ô tô ngoại đề nghị việc chuyển giao công nghệ nhưng Nakamura vẫn 
quyết định “thẳng tiến trên con đường chông gai đã chọn”.

Động cơ Rotary kết cấu gọn và công suất cao thì khác hoàn toàn so với một động cơ piston thông thường. Nghiên cứu về động cơ Rotary đã bắt 
đầu trên thế giới hơn 200 năm và được xem như một động cơ của mơ ước. Mazda, một công ty sản xuất ô tô ở Hiroshima, đã nhận sản xuất 
hàng loạt động cơ này. Người đứng đầu nghiên cứu này là Kenichi Yamamoto, giám đốc bộ phận thiết kế. Yamamoto đã mất người em gái mà 
mình yêu thương trong vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, và để vượt qua nỗi đau thương đó, ông đã cống hiến sức lực để phát triển động cơ 
Rotary nhằm xây dựng lại quê nhà. Chương trình phim mô tả câu chuyện phát triển động cơ Rotary bởi những người kỹ sư trẻ tuổi được biết 
đến như “47 chiến binh Rotary”.
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海のダイヤ～世界初・クロマグロ完全養殖～
Kim cương đại dương 
– Nuôi cá Ngừ vây xanh đầu tiên của thế giới

Cá ngừ là loài cá mà người Nhật tiêu thụ nhiều nhất. Từ giữa năm 1960 đến giữa năm 1970, việc đánh bắt cá ngừ đã đến ngưỡng giới hạn và 
việc cung cấp ổn định loại cá này đang bị đe dọa. Điều này đã thúc đẩy những người đàn ông ở viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ở Đại học 
Kinki tiến bước. Những nhà nghiên cứu đã công hiến cuộc đời để phát triển kỹ thuật nuôi cá đại dương như cá điêu đuôi vàng, cá tráp và cá 
bơn. Họ nhận trách nhiệm đương đầu với thử thách là nuôi trồng hoàn toàn cá ngừ vây xanh, được xem như kim cương đại dương. Đây là thử 
nghiệm nuôi cá ngừ vây xanh đầu tiên trên thế giới và mặc cho nhiều cố gắng nhưng đàn cá chết hàng loạt bởi chúng ăn thịt đồng loại và lao 
đầu vào thành bể nuôi chết mà không rõ nguyên nhân. Sau 30 năm lao động miệt mài, cuối cùng họ cũng đã thành công trong việc nuôi cá ngừ 
vây xanh đầu tiên trên thế giới.
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我ら茨の道を行く　～国産乗用車・攻防戦～
Thử thách của Toyota – Phát triển xe hơi gia dụng
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