RÁDIO HISTORIE

Tajný pøíbìh antény Yagi
Podle èlánku prof. Gentei Sato A Secret Story About the Yagi Antenna
publikovaného v IEEE Antennas & Propagation Magazine (Vol. 33, No. 3,
June 1991) pøevyprávìli JUDr. Milan tìpánek a Jindra Macoun, OK1VR.
Anténa Yagi je nepochybnì ji desítky let nejrozíøenìjím typem smìrové
antény v rùzných oblastech radiokomunikací. Je také veobecnì známo, e ji
vynalezli p. Hidetsugu Yagi a p. Shintaro Uda, profesor a jeho asistent na univerzitì Tohoku v Japonsku. Bylo to ji v roce 1925. V zemi svého pùvodu vak
zùstala a do konce II. svìtové války prakticky neznámá, zatímco v Americe
i Evropì se ji bìnì pouívala. Je paradoxní, e to byly právì radary, vybavené v Japonsku vynalezenými Yagiho anténami, které výraznì pøispìly ke zvratu v japonskoamerickém váleèném konfliktu v oblasti Pacifiku. Témìø vechny související okolnosti této historie se podaøilo objasnit a po 45 letech prof.
Gentei Sato, který svìdectví o svém mnohaletém pátrání svìøil výe uvedenému prestinímu èasopisu. Nebylo snadné vybrat z 10stránkového èlánku, doplnìného citacemi mnoha literárních pramenù, ve podstatné tak, aby neutrpìla historiografie celé události.
Pojem Yagiho anténa, slangovì jagina je ji dávno neodmyslitelnì spjat
se jmény japonských vìdcù  Hidetsugu Yagiho a jeho asistenta Shintaro
Udy, kteøí v éøe Taio pracovali na univerzitì Tohoku ve mìstì Sendai. První
práce o této anténì publikovali ji v roce
1926 [1]. V dobì od vynálezu antény a
do konce války v roce 1945 vak byla
Yagiho anténa v Japonsku pouita pouze dvakrát: pøi rádiovém spojení mezi
mìstem Sakata a 40 km vzdáleným
ostrùvkem Tobiima v prefektuøe Jamagata a mezi mìsteèkem Niigata a
50 km vzdáleným ostrùvkem Sado. Jinak si v Japonsku nezískala ádnou
vìtí pozornost.
K historickému zvratu dolo tøi mìsíce po zaèátku války, 15. února 1942,
kdy japonská armáda obsadila pevnost
Singapur, tehdy základnu Spojeného
království pro nadvládu nad Orientem.
Tam padla japonské armádì poprvé do
rukou radarová zaøízení Spojeného království, spolu s dokumenty operátora radaru, jakéhosi Newmanna. V nalezených dokumentech (dnes bychom je
nazvali technický manuál), doplnìných
poznámkami a kresbami operátora,
byla mnohokrát pouita slova YAGI ARRAY. Japonské armádì bylo jasné, e
jde o novou zbraò - mimoøádnì výkonný
radar, nijak vak nemohli pochopit, co
opakovanì se vyskytující slova YAGI
ARRAY znamenají; nevìdìli ani, jak se
vyslovují. Zajatý operátor, rotný Newmann byl pøevezen do inagavského zajateckého tábora v Tokiu, kde byl vyslýchán. Výslýchajícím se vak nedostalo
náleitých odpovìdí, protoe po
technické stránce vìci údajnì nerozumìl, nebo pracoval výhradnì jako operátor, kdy po spìném výcviku ve Spojeném království dorazil na místo
nasazení spolu se zaøízením. Traduje
se, e na dotaz po významu slova YAGI
sdìlil, e je to jméno osoby z vaí
zemì a zamrkal svýma modrýma oèi-
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ma. Tato informace je zaznamenána
v Recollection of Fifty Years prof. S.
Udy, jednoho z vynálezcù Yagi-Uda antény. Prof. H. Yagi byl za války prezidentem Technologického institutu v Tokiu.
Za války v Pacifiku zpùsobovaly radary jako nová zbraò japonské armádì
velké kody. Z dálky odhalovaly letadla,
která nic netuíce padala do léèky a
byla hromadnì sestøelována. I za bezmìsíèních nocí se japonské lodì dostávaly pod palbu a byly potápìny. Radary
tak v prvních letech války jednostrannì
vládly nad ivotem a smrtí ve vech námoøních a leteckých soubojích. Pro autora èlánku pak byla okující i pováleèná návtìva Smithonského Institutu ve
Washingtonu D.C., kde jsou vystaveny
modely atomových bomb svrených na
Hiroimu a Nagasaki. Zjistil, e také na

nich byly instalovány antény Yagi, a to
pro urèení výe exploze nad zemí. Není
pøehnané tvrzení, e ve válce byly japonské síly pøekvapeny a pøekonány
soupeøovým radarem, vybaveným japonskými anténami.
Pøi tom ji dávno pøed válkou prohlásil jeden vysoký japonský námoøní dùstojník: Do války nelze vstoupit bez pøístroje zjiujícího velké cíle s vyuitím
elektromagnetických vln, jako i Úèast
ve válce bez zaøízení DENTAN by byla
nerozváná. (DENTAN je japonská
zkratka pro rádiový lokátor - RADAR).
Autor tohoto èlánku prof. Gentei Sato
byl poèátkem války kvartánem støední
koly. Japonsko bylo poraeno, kdy byl
v prvním roèníku univerzity v Tohoku,
kterou absolvoval v roce 1947. Ji jako
student této univerzity asistoval za války
pøi pokusech s anténami Yagi na lodi
v zátoce Macuima. Po promoci se pak
dalích 40 let vìnoval výzkumu antén,
kde se soustavnì zabýval právì anténami Yagi. Tu a tam zaslechl, e pøedmìt jeho zájmu  anténa Yagi se
v Japonsku stala známou a po pádu
Singapuru, na základì informací z nepøátelské strany. Dozvìdìl se, e pùvodním pramenem tìchto informací
byla zøejmì technická dokumentace nalezená u zajatce jménem Newmann.
Bylo tedy ádoucí tyto dokumenty vyhledat. Sám o tom píe. Dvacet  tøicet let
od války rychle uplynulo a já vyspìl
z mladého studenta ve výzkumníka
støedního významu a postarího vìku.
V té dobì pøání a smysl pro povinnost
podporovaly mou mylenku uvidìt
Newmannovy dokumenty za kadou
cenu a dosáhnout toho vemi prostøedky. Aèkoliv jsem se na tyto dokumenty
dotazoval mnoha lidí, zvlátì inenýrù,
pedagogù, pracovníkù armády a námoønictva i japonského ministerstva
obrany, nikdo z nich Newmannovy dokumenty nevidìl, i kdy nìkteøí toto
jméno slyeli. Zdálo se, e Newmannovy dokumenty jsou pouhou chimérou.
Prof. Gentei Sato pak s kratími
i delími pøestávkami po léta usiloval

Obr. 1. Bysta profesora Hidetsugu Yagiho na QSL-lístku z r. 1981 za spojení s radioklubem Univerzity Tohoku, kde vynálazci antény pùsobili
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Obr. 2. Yagiho antény na britském radaru pro svìtlomet (for Searchlight)
o získání dalích informací, které by jej
pøivedly k hledané dokumentaci.
Na diskuzním setkání profesorù
z oboru elektromagnetických polí (13.
listopadu 1957) nazvaném Historie laboratoøe elektrické komunikace univerzity v Tohoku prohlásil prof. Kenzo Nagai: Anténa Yagi se u nás a do
váleèné poráky pøíli neuplatnila. Byla
vynalezena ve vìku Taio. Bìhem patnácti let od vydání patentu nebyl vynález vyuit a patent potom propadl. Pak
jsme byli pøekvapeni, e se antény pouívaly v zahranièí. Pøi této pøíleitosti
bylo zmínìno, e dokumentaci nalezenou v Singapuru pøeloil prof. Jujiro Koike, který po odborné stránce ovìøil, e
jde skuteènì o antény YAGI. O dalím
osudu této dokumentace vak nebylo
nic uvedeno. Uplynula dvì desetiletí.
V roce 1987, u pøíleitosti stého výroèí, kdy nìmecký vìdec Heinrich Hertz
objevil elektromagnetické vlnìní, bylo
v nìmeckém Würzburgu a následnì
v anglickém Yorku uspoøádáno sympozium o anténách. Není náhodou, e
místní jméno Würzburg bylo pouito
jako krycí oznaèení obøího radaru, vyvinutého bìhem války v Nìmecku. Na
sympoziu v Yorku byla o radarech celá
øada publikací. V jedné z nich byla
zmínka i o technické zprávì Gijucu iria
è. 82 z roku 1978 Vývoj radaru v Japonsku bìhem II. svìtové války. Obsahem 5. kapitoly této 10 let staré zprávy
byl Výzkum, zkuební výroba a pravidelné dodávky lokátorù na bázi elektromagnetických vln v naí zemi za II. svìtové války, jejím autorem byl nìkdejí
kapitán Masahiko Okamoto. Zpráva
zmiòovala z odborného hlediska nìkterá nová fakta z dokumentace nalezené
s ukoøistìným zaøízením v Singapuru.
Zaøízení bylo oznaèeno S. L. C, co je
zkratkou ze Search Light Control - øízení svìtlometù. V podstatì se jednalo
o zbraò, vyuívající elmag. vln k zamìøení nepøátelských letadel, na která byly
souèasnì namíøeny i zhasnuté svìtlomety. Soustava zamìøovacích antén
proto byla upevnìna pøímo na reflektoru
(viz obr. 2), který se rozsvítil a po zamìøení letadla. Tím mìla být chránìna
obsluha svìtlometù a zlepena èinnost
protiletadlových baterií.

Na jaøe roku 1986 se konala schùze
spoleènosti Japan Radio Co., která se
od konce války zabývá radarovou technologií. Zde se autor èlánku náhodou
setkal se zástupcem firmy Nihon Kouha. Od nìj se dozvìdìl, e v èele firmy
stojí pan Genzo Jamada, který prý byl
ve styku s dùstojníky armády. Následovalo setkání a výmìna dopisù s p. Jamadou, který za války pùsobil jako dùstojník  technik, který v té dobì vedl
výzkum tzv. smrtících paprskù, vyjádøeno dnení terminologií  intenzivních
rádiových vln. P. Jamada v dopise ze
dne 3. dubna 1986 uvádí, e s novou literaturou je pravidelnì seznamoval sám
prof. Hidetsugu Yagi. okující vak byla
vìta: Materiál o anténách Yagi nalezl
v Singapuru mùj spolubojovník  major
iomi. Adresu majora iomiho vak
neznal a dokonce si nebyl jist, zda je iv
èi zemøel, protoe iomùv spoluák
z univerzity Waseda k jeho dotazu sdìlil, e major iomi ji zemøel.
Prof. Gentei Sato se vak nevzdal a
své dalí korespondenèní i osobní pátrání nakonec korunoval úspìchem. Psal
se rok 1988. Protoe padla zmínka
o tom, e major iomi studoval na univerzitì Waseda, opatøil si její roèenku
se jmenným seznamem èlenù asociace
absolventù této univerzity. lo o starý
seznam z listopadu 1961, ve kterém
snadno nalezl jméno p. iomiho jako
jednoho z 27 absolventù elektrostrojírenství na fakultì pøírodních vìd a strojírenství v roce 1931. Jako jeho bydlitì
bylo v tomto starém seznamu uvedeno
mìsto Komae, spolu s tehdy platnými
telefonními èísly. Jeho èíslo vak uvedeno nebylo. Proto zavolal na slubu pro
vyhledávání èísel. Domníval se, e by
na uvedené adrese mohl promluvit
s nìkým z rodiny, manelkou nebo potomky. Po chvilce zaslechl suchou odpovìï: ádné jméno Bunsaku iomi
v seznamu není. V zápìtí vak hlas
pokraèoval, e na adrese 4-2-4 Izumi
Honèo bydlí p. Fumio iomi. Byl to jeho
syn, který mu sdìlil, e hledaná osoba,
tedy jeho otec, ije na stejném pozemku v samostatném domku a má i samostatné telefonní èíslo.
A nyní znovu sám prof. Sato: Tato
odpovìï mne pøivedla do pøímo extatic-

kého nadení. Krátce poté, co jsem toto
telefonní èíslo tøesoucími se prsty vytoèil, se ozval enský hlas. Promluvila
paní iomi. Laskavì mne s ním spojila
poté, co mì upozornila na jeho patné
zdraví. Pak jsem uslyel jeho hlas. Byl
slabý a tìko slyitelný, proto dalí rozmluvu zprostøedkovala jeho ena. Dohodli jsme se na návtìvì ji na odpoledne 26. ledna a já se srdeènì
rozlouèil. Tato pøíhoda se stala v lednu
1988. Setkání s p. iomi a objev Newmannových dokumentù, jak je popisuje
prof. Sato:
Odpoledne 26. ledna 1988 jsem se
setkal s urnalistou Hiroi Macuo, který
pracoval na ivotopise prof. H. Yagiho,
abychom spoleènì doma navtívili
pana iomi. Na adrese naeho urèení
byl domek obehnaný nízkým plotem a
na dveøích døevìná destièka se jménem
Bunsaku iomi. Nae hostitelka nás
uvedla do japonského pokoje, kde byl
k dispozici ohøívaè nohou. Po chvilce se
objevil hostitel v japonském úboru. Pozdravil nás velmi slabým hlasem. Ná
rozhovor ihned zamíøil k jádru naí návtìvy. Podle jeho výkladu nenalezl dokumenty on, ale podplukovník Akimoto
z protivzduné obrany, a to na pozemku pro spalování odpadkù u golfového
høitì, kde byla rozmístìna baterie protiletadlového dìlostøelectva britské armády. Nalezené poznámky zahrnovaly
mnoho nákresù a schémat elektrických
obvodù, které se vztahovaly ke zbrani
vyuívající rádiové vlny, tj. radaru. Podplukovník rozpoznal význam tohoto materiálu a uloil vojenskému technikovi,
majoru Bunsaku iomi, který byl specialistou, provést analýzu tohoto dokumentu. Armáda pak dokumenty rozmnoila nejprve pøepisem na anglickém
stroji, poté ,cyklostylem a fotograficky.
Poznámky byly nazvány Newmannovy
dokumenty (obr. 3). Napjatì jsme poslouchali, aby nám neuniklo ani slovo
z tohoto významného svìdectví. Avak
na otázku o osudu rozmnoených kopií
odpovídal pan iomi pouze ,Nevím, nevím. Pak ale náhle vstal a klopýtavì
odeel do sousední místnosti. Po chvilce pøinesl nìco jako starý dokument a
pomalu ho pøed nás poloil. Na deskách byla vytitìna slova ,Newmann´s
Document. Pokud byl pravý, pak Newmannovy dokumenty naich snù skuteènì leely pøed námi. Bylo to nìkolik
tuctù stránek seitých v tenké, dlouhými
léty vybledlé hnìdavì lutonaèervenalé
obálce.
Mìl jsem koneènì pøed sebou Newmannùv dokument, skrytý po více ne
40 let. Pevnými prsty a pozornì, ale
s rozechvìlým srdcem jsem obracel
stránky. Po otoèení listu obálky jsem
uvidìl anglická písmena na titulní stránce zaloutlého papíru
S. L. C. THEORY
1. INTRODUCTION
1  1. Function of Equipment

Obr. 3. Japonský pøeklad Newmannových dokumentù
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Tato anglická slova se v mém mozku
ihned transformovala do japontiny. Zaèátek úvodní vìty znìl: Zaøízení S. L. C.
je zkonstruováno pro detekci letadel...
Zaøízení tedy slouilo k øízení svìtlometù protiletecké obrany v pøímém spojení
s radarem. Pøelétal jsem oèima dalí
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〉

Obr. 4. Sekvence pøepínání anténních diagramù zakreslená v Newmannových dokumentech

〉

Obr. 5. Yagiho anténa a její napájení (vpravo)
text a hledal slovo YAGI. Koneènì jsem
ho zpozoroval vytitìné velkými písmeny a následované slovem ARRAY ve
vìtì: Jako vysílací anténa slouí soustava Yagi, umístìná na válcovém tìlese svìtlometu.
Pozornì jsem dále dokumenty prohlíel a dìlal jsem si poznámky do zápisníku. Opakovanì jsem ádal pana
iomi, aby mi dokumenty zapùjèil, ale
byl jsem vdy odmítnut. Major  inenýr
japonské císaøské armády, který v Pacifické válce nosil jako insignie zlaté nárameníky se zlatou hvìzdou, byl hrdý
na svou avli a povaoval i nadále
Newmannovy dokumenty za vojenské
tajemství, aèkoliv od konce války uplynulo pøes 40 let. Urozený major iomi
v sobì stále zrcadlil císaøskou armádu.
Kdy se pøiblíil veèer, øekl jsem mu,
sedì v pøedpisové poloze vyjadøující
bezpodmíneènou poddanost, e se mi
nepodaøí opis dokumentù dokonèit.
Snad na nìj udìlala dojem má upøímnost a èinorodost, take mi koneènì dovolil si dokumenty vypùjèit.
Tak tedy skonèilo pátrání po Newmannových dokumentech.
Ètenáøe budou jistì zajímat nìkteré
technické parametry tohoto historického
radarového zamìøovacího zaøízení
S. L. C. Z nìkolika publikovaných odstavcù technického manuálu vyjímáme:
S. L. C. zaøízení je urèeno pro detekci letadel a je uspoøádáno pro rychlé nasmìrování na vybrané letadlo.
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Maximální operaèní dosah závisí na druhu zamìøeného letadla a jeho výce, avak
elmg. vlny se dobøe odráejí od vech letadel, která lze zamìøit. Pøesnost zamìøení je
lepí ne ±2 o pøi elevaci vìtí ne 20 o. Pøi
niích elevacích se pøesnost zamìøení nemìní, elevace vak musí být korigována.
Malý ultrakrátovlnný vysílaè pracující
na kmitoètu mezi 204 a 214 Mc/s vysílá
krátké pulsy vf výkonu rychlostí 1500 a
2500 c/s. Rozdíl mezi pøímými a odraenými pulsy je vyhodnocován a znázornìn na
stínítku.
Paprsek (diagram) pøijímací antény je nepøetritì odklánìn nìkolik stupòù od pøímého svìtelného paprsku, kolem kterého stále
rotuje (obr. 4). Paprsek diagramu tak opisuje
kuel s vrcholem ve svìtelném reflektoru,
jeho geometrická osa (tzn. smìr k cíli) je
osou tohoto kuelu. Pøijímací anténu tvoøí
soustava ètyø shodných pøepínaných pìtiprvkových antén. Pátou anténou je anténa
vysílací... atd.
V Japonsku se za války také pracovalo na vývoji radiolokaèních zaøízení
pro vojenské úèely, avak s jistým
zpodìním. Druhý typ radiolokátoru vyvinutý armádou v øíjnu 1942, který odpovídal typu S. L. C., byl ji doplnìn obvodem pro mìøení vzdálenosti. I zde se
pouilo stejného poètu a typu antén.
Prof. Sato nakonec konstatuje, e Newmannovy dokumenty pomohly rozvoji
radaru v Japonsku.
Teprve koncem války, v roce 1945,
byly pøipraveny ke zkoukám letadlové
radiolokátory støelecké, pracující v pás-
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mu 600 MHz [2]. Byly zkuebnì instalovány na stíhacích letadlech Nakajima
JIN Irwing. Pouilo se rovnì antén
Yagi, které byly umístìny pøed kabinou
pilota. V té dobì ji zkoueli v USA na
letadlech støelecké radiolokátory na
10 GHz.
Zakonèeme tento zajímavý výlet do
historie antén vzpomínkou p. Shintaro
Udy, jeho jméno je rovnì neodmyslitelnì spojeno s anténou Yagi, na jeho
první cestu do Spojených státù v roce
1951:
Proplul jsem Zlatou bránou a pøistál
jsem v San Francisku. Jakmile jsem
vstoupil do mìsta, mé srdce se zatetelilo radostí, kdy jsem kolkolem vidìl
støechy soukromých domù posety anténami, jejich jsem byl pùvodcem. Dosud jsem se cítil poníen tím, e jsem
byl nositelem principu, který nepøítel pouil jako zbraò. Stejné antény stojí nyní
pøed mýma oèima na støechách mnoha
domù. Uvìdomuji si, e se tato anténa
pouívá na celém svìtì. To je pro výzkumníka pocta ex officio a já za nezaslouené tìstí vzdávám svùj dík.
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