
O maior  de todos

Tupolev 
tu-128

Fiddler

Por Sérgio Santana

Comprimento 30,06m
Envergadura 17,53m

Altura 7,15m 
Área alar 96,94m²

Peso vazio 24.500kg
Peso máximo de decolagem entre 43.000 e 43.700kg

Motorização

dois turbojatos Lyulka AL-7F-2  
com empuxo “seco” de 7.425kgf  
e, em pós-combustão, de  
10.100kgf cada

Capacidade máxima de  
combustível (estimada) 13.600kg 

Velocidade máxima (armado) 1.665km/h 
Velocidade máxima (desarmado) 1.920km/h

Alcance operacional (armado) 2.565km 
Teto máximo operacional 20.000m
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O maior  de todos

“Em uma tarde do verão de 1983, fomos em socorro de um Tu-95 que havia saído em um exercício em di-
reção aos EUA. O sinal da aeronave, já considerável, aumentou durante o reabastecimento em voo, próxi-

mo ao avião-tanque, outro Tu-95, alertando sobre um RC-135 da USAF (Força Aérea norte-americana). O 
reabastecimento foi interrompido e nós, uma esquadrilha de quatro Tu-128, tratamos de encontrar o ini-
migo. O posto de Rogachev avisou que este estava a 60km de nós e voamos para cima dele sobre o Mar de 
Barents, ficando distante do RC-135 não mais que 5km, contra o sol. A aeronave norte-americana come-
çou a curvar de volta para casa. Os Tupolev voavam paralelamente à Novaya Zemlya e o comandante da 

nossa formação perguntou ao Tu-95 líder se poderia se aproximar. ‘Quem são vocês e de onde vêm?’, se es-
pantou o piloto deste. ‘Somos de Anderma’, foi a resposta. ‘Não pode ser, caças não voam tão longe!’. O co-
mandante da nossa esquadrilha saiu do sol e aproximou-se do Tu-95, balançando as asas. E o comandan-

te deste respondeu: ‘Nós não sabíamos que tínhamos máquinas como essa em serviço, caras, obrigado!’.” 
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A história é contada por 
Oleg Petrovich Vydre-

nok, piloto que voou o Tu-
128 no 72º e, depois, no 518º 
Regimento de Caças da IA-PVO. 
Mas que avião era esse, desconhecido 
até dos veteranos pilotos dos bombar-
deiros estratégicos soviéticos? Ora, não 
era “apenas” um dos jatos de combate 
mais sigilosos da então superpotência, 
mas também o maior caça já colocado 
em serviço no mundo!

Sua origem data de meados de 1957, 
quando o projetista Andrei Tupolev foi 
chamado pelo Marechal do Ar Yevgeny 
Savitsky, então comandante da IA-PVO 
(de Istrebitelnaya Aviatsiya-Protivo Vo-
zdushnaya Oborona, Aviação de Caça 
da Força de Defesa Aérea, arma inde-
pendente da Força Aérea soviética, pa-
ra defesa do espaço aéreo do país), para 
tratar do projeto de conversão do pro-
posto bombardeiro supersônico Tu-98 
num interceptador de longo alcance, 
do qual a defesa aérea tinha grande ne-
cessidade. O Tu-98, cujo programa fo-
ra iniciado em 1954, jamais entraria em 

produção, ficando 
restrito a dois pro-

tótipos. Com as mes-
mas asas do bombardei-

ro Tu-16, do qual usava ainda parte da 
fuselagem, algo modificada, tinha pro-
pulsores com pós-combustão e um pe-
so máximo de 39.000kg, com alcance 
de 2.440km e velocidade de 1.238km/h 
à altitude de 12.000m. Na época da reu-
nião com Tupolev, a força de intercepta-
dores da IA-PVO estava aquém das ne-
cessidades, sobretudo por limitações de 
alcance – caso dos MiG-17PFU e MiG
-19PM, inúteis contra os bombardeiros 
estratégicos dos EUA, que deviam ser 
destruídos a longa distância e que pro-
vavelmente usariam as rotas pelo Polo 
Norte, as mais curtas para seus alvos na 
URSS. 

NascimeNto
Em termos estruturais, a transformação 
do Tu-98 em interceptador de longo al-
cance, o “128” (designação interna), re-
sultou numa nova aeronave, que apenas 
vagamente lembrava o protótipo ini-
cial. Teria os mesmos turbojatos Lyulka 
AL-7F-2, com as asas reposicionadas à 
meia altura e maiores. Foram acrescen-
tadas carenagens para o trem de pouso 
principal; as entradas de ar foram des-
locadas de próximas ao cockpit para 
uma posição recuada, com difusores cô-
nicos movendo-se de acordo com a ve-
locidade; e a fuselagem foi alterada de 
acordo com a chamada “regra da área 
transônica”, para desempenho super-
sônico, passando a ter o “acinturamen-
to” para reduzir o arrasto aerodinâmico 
e aumentar a velocidade. A parte fron-
tal (onde se mudou a posição dos dois 
tripulantes de lado a lado para em tan-
dem) e a cauda também foram otimiza-
das para proporcionar a menor resistên-
cia aerodinâmica e a melhor velocidade 
possíveis, com esta última conservando 
o controle por toda a gama de velocida-
des, com superfícies movidas hidrauli-

O protótipo, Tu-28P, do futuro Tu-128, 
notando-se o compartimento ventral 
conformal para equipamentos de testes 
e as barbatanas duplas ventrais (omiti-
das no modelo de série).

Uma impressionante linha de voo dos Fiddler, numa base so-
viética. O interceptador soviético, o maior caça jamais coloca-
do em serviço no mundo, superava em tamanho o bombardei-
ro supersônico norte-americano Convair B-58 Hustler!
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camente.
Inicialmente, o 

armamento seria de 
dois mísseis ar-ar K-24 

e, em linhas gerais, foi este 
o projeto apresentado à IA-P-

VO pela equipe do OKB (escri-
tório de projetos) Tupolev, de início 

chefiada por Sergei Yeger, em maio de 
1958. O governo emitiu, entre junho e 

setembro, quatro ordens 
definindo as caracte-

rísticas básicas do “Siste-
ma de Armas Tu-28-80” e 

o jato deveria estar pronto para os tes-
tes iniciais até o primeiro trimestre de 
1960, havendo a avaliação estatal até o 
fim daquele ano. Exigiu-se uma auto-
nomia de patrulha de 3-3,5 horas; um 
sistema de controle de fogo capaz de 
detectar, no mínimo, um alvo distante 
50km e acompanhá-lo desde 30km; ca-
pacidade de atuar independente de es-
tações terrestres e em conjunto com ae-
ronaves de alerta antecipado (AWACS), 
então em desenvolvimento; e mísseis 
capazes de engajar alvos vindo “de fren-
te” contra o caça lançador (na época, 
tais mísseis, guiados por calor, tinham 
de ser disparados por trás de seus al-
vos, devido às limitações de seus senso-
res de busca). O programa passou para 
a direção de Iosif Nezval e o projeto da 
aeronave em si foi sendo aperfeiçoado, 
inclusive com testes em túnel de vento, 
enquanto que outros componentes do 
sistema eram desenvolvidos por OKBs 
especializados. O de Volkov cuidava do 
radar, o RP-S Smerch, que tinha alcance 
de 80km contra um bombardeiro; en-
quanto o OKB Bisnovat criava o Com-
plexo 80, o sistema de armas integrado, 
que incluía o interceptador, o radar e o 
R-4 (codinome “AA-5 Ash”, na OTAN), 
o primeiro míssil soviético capaz de ser 
disparado contra um alvo a partir de 
qualquer posição, com os dados deste 
sendo passados do radar da aeronave ao 
míssil no momento do lançamento, au-

men-
tando a proba-

bilidade de acerto. Tinha 
ogiva de fragmentação de 53,50kg, 
detonada por proximidade, com 
alcance entre 2-25km, contra alvos 
se deslocando a até 2.000km/h e à 
altura máxima de 21.000m. 

Já a suíte de navegação Put-4P, 
exclusiva do Tu-128, unificava os 
dados dos principais instrumentos 
de voo, apresentando-os aos tripu-
lantes de forma lógica, possibilitan-
do missões em áreas isoladas, ofere-
cendo guiagem semiautomática em 
voo nivelado (mantendo altitude e 
proa), vetoração para bases aéreas 
selecionadas, aproximação para 
pouso, retorno automático a uma 
posição pré-programada e “trava-
mento” (mira final) de mísseis con-
tra os alvos. Atuava dirigida pelo 
sistema de controle Vozdukh-1M, 
cuja porção aérea, ARL-SM, pos-
suía um catálogo com dezenas de 
comandos a serem enviados para 
o rádio de enlace de dados RSIU
-5V (substituído pelo R-832M no 
Tu-128M). Os tripulantes tinham as-
sentos ejetáveis Tupolev KT-1, que po-
diam ser usados entre 1.000-3.000m. 
Também, dentro do programa, conver-
teram-se aeronaves em alvos tripulados 
(nos quais a habilidade do piloto auxi-
liaria na elaboração de táticas) e não 
tripulados (drones). Entre as primeiras 

estavam os Yakovlev Yak-25RV-I/-II, 
enquanto entre os drones estavam os 
M-16 (de bombardeiros Tu-16), M-28 
(dos Il-28) e mísseis cruise navais KRM. 

O primeiro “128” ficou pronto em 
julho de 1960 e fez seu voo de estreia, 
de 30 minutos, em 18 de março de 1961, 
decolando do Centro de Testes de Voo 

Tendo os Tu-128 como fundo, uma cerimônia na 
Base Aérea de Bratsk, no sul da Sibéria.

Cockpit dianteiro de um Fiddler.

Cockpit traseiro.
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de Zhukovsky, ao sul de 
Moscou, sob o comando de 
Mikhail Koslov, acompanha-
do de Vladimir Malkhasian. 
Mas os testes de voo subse-
quentes, ao longo de 1961, 
mostraram que não se atin-
gia a velocidade de missão 
prevista e que a estabilidade 
estava abaixo do aceitável, 
resultando em modificações 

nas asas. Feitas estas, 
as avaliações estatais, 
executadas entre mar-
ço de 1962 e julho de 
1964, com cinco Tu-
28-80, somando 799 
voos, transcorre-

ram sem maiores 
percalços. Em 

dezembro de 
1963, o no-

vo intercep-
tador foi 

oficial-
mente 

desig-
nado 

“Complexo Tu-128S-4”, com o “4” refe-
rindo-se aos mísseis ar-ar R-4R/T (ver-
sões de guiagem por radar, R, ou infra-
vermelho, T). E o novo interceptador foi 
introduzido no inventário das Forças 
Armadas soviéticas em junho de 1965.

em serviço
O 148º Centro de Conversão e Treina-
mento de Combate, em Savasleyka, foi 
a primeira unidade a receber o Tu-128, 
ainda em 1964, também com um si-
mulador de voo; mas a primeira unida-
de operacional foi o 518º Regimento de 
Aviação de Caça “Kushum”, unidade de 
elite, que em novembro de 1966 troca-
ria seus obsoletos MiG-17PF pelos no-
vos jatos, sendo baseado em Arkhan-
gelsk-Talagi. Em março de 1967, seria a 
vez do 445º Regimento de Aviação de 
Caça “Leninskiy Komsomol” (Base Aé-
rea de Kotlas), sendo seguido em junho 
de 1967 pelo 64º Regimento de Aviação 
de Caça “Limonnyi” (Omsk-Severnyi), 
uma unidade que então voava os Sukhoi 

Su-9. Enfim, em 1969, fizeram a con-
versão ao Tu-128 o 72º Regimento 

de Aviação da Guarda “Logishnyi” 
(Anderma) e o 356º Regimento 

de Aviação de Caça “Kalashik” 
(Semipalatinsk). A última uni-

dade a ser reequipada foi o 
350º Regimento de Aviação 

de Caça “Mukden” (Be-
laya), em 1970. Os regi-
mentos de Belaya, Omsk 
e Semipalatinsk per-
tenciam ao 10º Exército 
Aéreo, enquanto o 445º 
atendia à proteção da 

própria capital soviética, na Defesa Aé-
rea do Distrito Militar de Moscou.

A estrutura da IA-PVO, paralela à 
da Força Aérea soviética (VVS, Voen-
no-Vozdushnye Sily), perdurou até 1998, 
quando enfim houve a integração à For-
ça Aérea da Rússia. Mas, naqueles tem-
pos da Guerra Fria, seus aviadores eram 
uma casta à parte dentro das Forças 
Armadas soviéticas – e os tripulantes 
dos Tu-128 eram a sua mais seleta elite. 
Após a formação como piloto de caça, 
tendo acumulado experiência em uni-
dades de MiG-21/-23 ou Su-15, o can-
didato ao Tu-128 se inscrevia no trei-
namento deste, que até 1970 era feito 
com o Tu-124Sh (versão especial do ja-
to civil Tu-124), para que se qualificas-
se para voar algo de dimensão similar 
ao Tu-128! Com a introdução do biplace 
Tu-128UT em 1971, a instrução passou 
a ser neste.

O Major Aleksandr “Alex” Mamet, 
piloto de 1a Classe, com 1.900 horas 
de voo no Tu-128, nos 64º e 350º Regi-
mentos, descreve os detalhes da rotina 
típica de um piloto deste jato na IA-P-
VO: “cada um dos regimentos (polk) ti-
nha três esquadrões (eskadrenny), de 12 
aviões cada. A menor formação tática 
era o par (para), enquanto que uma se-
ção (otryad) era composta por três ae-
ronaves. Surtidas de interceptação eram 
designadas a um dos esquadrões do re-
gimento a cada semana, enquanto os 
outros dois ficavam em solo, estabele-
cendo alvos para os voos, planejando as 
surtidas de treinamento e executando 
sessões de adestramento tanto no simu-
lador quando nos cockpits das aerona-
ves. Khatanga, Yakutsk e Norilsk cos-
tumavam hospedar as tripulações em 
barracas durante os treinamentos pro-
gramados e a base aérea em Semipala-
tinsk (mais tarde substituída pelo polí-
gono de tiro em Sary Shagan) era usada 
como um estande de tiro, para onde as 

Nesta foto em ângulo incomum de um Tu-128 
em seu “ambiente natural”, destacam-se as 
grandes carenagens nas asas para o trem de 
pouso principal e o pronunciado “acinturamen-
to” da fuselagem, seguindo a “regra da área tran-
sônica”, para desempenho supersônico.

São bastante raras as fotos de qualidade, como 
esta, dos Tupolev Tu-128 da IA-PVO.
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tripulações de-
viam ir anualmente para ‘afiar’ suas 
pontarias contra drones Lavochkin La-
17, que ‘caíam’ de 25.000 até 11.000m, 
quando o seu paraquedas era liberado. 
Durante essa queda, eram ‘caçados’ por 
um par ou uma seção de Fiddler (codi-
nome da OTAN), com a tripulação ten-
do de atingir o La-17 com seus mísseis 
para permanecer qualificada como uma 
tripulação do interceptador. Durante 
a minha carreira, lancei 12 mísseis em 
tais ocasiões. E havia exercícios envol-
vendo aeronaves de alerta antecipado e 
controle, como os Tu-126 e, mais tarde, 
os Beriev A-50. 

O Tu-128 foi projetado para com-
bater os B-52 da USAF (e outros bom-
bardeiros do Ocidente) a pelo menos 
100km das fronteiras soviéticas. As zo-
nas mais críticas eram o norte, devi-
do ao seu reduzido contingente militar, 
seguida da China, com a sua imprevi-
sibilidade. Se uma hostilidade viesse a 

ocorrer, o Fiddler 
seria deslocado para 
bases aéreas no norte, 
como a de Mirny, na região polar, para 
poder interceptar os bombardeiros ini-
migos antes que eles pudessem lançar 
seus mísseis de longo alcance. O siste-
ma de bússola KS-8 devia ser ajustado 
antes de cada voo, esse sendo o primei-
ro passo para cada missão. Entretanto, 
surtidas na região polar eram as mais 
exigentes, já que as ‘luzes do Norte’ (a 
aurora boreal) tinham um impacto no 
rádio. 

Os estados de prontidão eram assim 
executados – de 1º Grau, com uma tri-
pulação totalmente equipada (com tra-
jes de alta pressão, como também era o 
caso com o alerta de 2º Grau) e já a bor-
do da aeronave, mas com motores ainda 
em silêncio, acompanhada pela equipe 
de solo, mais duas tripulações aguar-
dando na sala de prontidão, para pre-
parar o avião para decolar dentro de 

quatro minutos, seguindo uma ordem 
do posto de comando; de 2º Grau, com 
a tripulação e a equipe de solo em esta-
do de alerta na sala de prontidão per-
to da pista, com a aeronave totalmen-
te armada pronta para decolar dentro 
de sete minutos (adicionados de mais 
dois em missões noturnas); de 3º Grau, 
sem os trajes de alta pressão mas com 
a tripulação descansando num abri-
go e a equipe de solo na sala de pronti-
dão, a aeronave também totalmente ar-
mada, devendo estar pronta para partir 
dentro de nove minutos (com dois adi-
cionais em missões noturnas); o ‘Aler-
ta Baikal’, quando duas tripulações ti-
nham 30 minutos para decolar, após 
terem sido escolhidas; e, finalmente, o 
Alerta Contra Aeróstatos (os balões-es-
piões norte-americanos), com 30 minu-
tos para partir, seguinte à detecção de 

tais aeronaves. Na sala de 
prontidão havia (sempre) 
uma equipe em alerta de 
2º Grau e outra em alerta 
de 3º Grau, ou ambas nes-
se último, dependendo da 
distância dos alvos para a 
fronteira. Num alerta de 
1º Grau, tinham de vestir 
seus trajes de alta pressão, 
correr em direção às suas 
aeronaves e, após subirem 
os 11 degraus da escada 
destas, partirem da base, 
auxiliadas pela equipe de 
solo. 

Perfis de interceptação 

Em 1976, na fase inicial de operação do Fiddler na IA-PVO, um grupo de tripulan-
tes destes interceptadores posa durante um exercício de deslocamento para a Base 
Aérea de Norilsk, no norte da Sibéria. Além dos jatos enfileirados, pode-se ver ao 
fundo quadrimotores de transporte Antonov An-12 e helicópteros Mil Mi-8.

Intimidando o Ocidente – três Tu-128 fazem uma impres-
sionante passagem sobre a Praça Vermelha, em Moscou, 
durante uma das tradicionais paradas militares soviéticas.

A equipe técnica de solo prepara um Fiddler para a decolagem, em 
Norilsk. Este aeródromo no extremo norte da Rússia, onde a “noite 

polar” dura seis semanas, era uma base aérea avançada, que não 
sediava nenhum regimento de Tu-128, mas para onde estes podiam 

se deslocar e dali operar em casos críticos de alerta.
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eram escolhidos dependendo 
da velocidade e altitude dos alvos espe-
rados. Havia três perfis básicos de voo 
– com pós-combustor, para alcançar 
1.300km/h e uma altitude de 13.000m, 
sendo usado em surtidas distantes 
280km da base, contra um bombardei-
ro/avião de reconhecimento inimigo; 
de cruzeiro, na velocidade de 950km/h 
a 11.000m, podendo cobrir uma distân-
cia de 1.000 km; e, finalmente, o modo 
combinado, que compreendia uma subi-
da até 1.000m com pós-combustor acio-
nado, seguida por outra subida sem o 
mesmo. Então o pós-combustor era li-
gado de novo, para subir até 13.000m, 
altitude na qual um alvo inimigo, voan-
do até 8.000m acima, poderia ser des-
truído pelos mísseis. A formação de Fi-
ddler costumava voar de modo aberto, 

para cobrir a área mais am-
pla possível.” 

Os Ash podiam ser disparados si-
multaneamente ou em pares, em um in-
tervalo de 0,35 segundo. Subindo após a 
decolagem (com a velocidade máxima 
de 450km/h, a máxima permitida pa-
ra a operação dos flaps), o comando da 
aeronave costumava ser assumido pelas 
estações terrestres da IA-PVO. Atua-
lizados a cada 4,5 segundos e enviados 
pelo sistema Vozdukh-1M (capaz de ve-
torar um otryad a 30.000m de altitude 
e a 350km da estação), os sinais tam-
bém permitiam que os mísseis fossem 
armados e apontados. Alex prossegue, 
contando que “alternativamente, inter-
ceptações semiautônomas ocorriam na 
ausência de cobertura radar contínua. 
Era baseada na informação inicial do 
alvo, junto com busca adicional usan-
do os meios de bordo. O navegador era 
encarregado da informação da trajetó-
ria do inimigo. E, por fim, as intercep-
tações podiam ainda ser pelo modo au-

tônomo, na ausência de informações 
sobre os alvos, além da cobertura ra-
dar. Depois que um ‘par’ ou ‘seção’ de 
Fiddler tivesse estabelecido a região de 
patrulha para cada aeronave, o voo pa-
ra cada área individualmente assinala-
da começava, baseado na mais atuali-
zada informação recebida pela suíte de 
navegação, radar ou por meios visuais. 
Uma vez que o alvo tivesse sido detecta-
do pelo radar, o comandante da aerona-
ve poderia disparar os mísseis. Alvos a 
grande velocidade eram atacados fron-
talmente, com o Fiddler podendo cobrir 
a distância de 480km, número que caía 
para 280km em ataques ao quadran-
te traseiro do inimigo. Logo após seu 
lançamento, os mísseis guiados por ra-
dar entravam no modo de voo autôno-
mo e, dependendo do tamanho do alvo, 
o piloto podia comandar a detonação da 
ogiva. Ao contrário das surtidas de trei-
namento e de interceptações programa-
das, as missões de alerta eram executa-
das por aeronaves plenamente armadas, 
com dois mísseis guiados por infraver-
melho e dois guiados por radar. As ar-
mas costumavam funcionar muito bem, 
com defeitos sendo raros. 

As tarefas de voo eram assim dividi-
das – o piloto voava a aeronave, a guiava 
para o alvo (usando o radar ou a veto-
ração das estações terrestres) e dispara-
va os mísseis; e o navegador/operador de 
sistemas de armas era encarregado da 
navegação, em voos visuais e por instru-

Armeiros “manobram” um míssil R-4 para 
ser instalado num Fiddler, na Base Aérea de 
Amderma, em 1985.

O Tu-128 “83”, já armado com quatro mísseis R-4, 
sendo preparado para uma missão, em Anderma. 

Também ficam claras nesta foto as duras condições 
em que operavam as unidades de Fiddler.
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mentos, e gerenciava as comunicações, 
a velocidade, a altitude e o combustí-
vel (15.500kg em 12 tanques nas asas 
e fuselagem). A interação e confiança 
mútuas eram essenciais e uma mesma 
equipe costumava ficar junta no serviço 
e deslocamentos para outras bases. 

As missões de alerta costumavam 
durar até 3,5 horas!

Voando o Tu-128, você sentia o po-
der e a incrível sensação de como essa 
máquina era dócil aos seus comandos. 
Ele podia voar supersônico sem pós-
combustores e sem reabastecimento por 
mais de 3 horas.” 

Outro ex-piloto, o Coronel Valery 
Stepanich Gamzhiuk, com 2.244 ho-
ras de voo no modelo, comenta: “era 
grande e resistente como um elefan-
te. Não tinha medo do gelo siberia-
no, quando funcionava a -42Cº, e nem 
do calor, voando a 35Cº nos céus do 
Afeganistão”.

Visando acostumar os tripulantes 
de Tu-128 às suas peculiaridades opera-
cionais, em 1966 foi pedido ao OKB Tu-
polev uma versão de treinamento, que 
se tornou operacional cinco anos de-
pois. Chamado Tu-128UT, era caracte-
rizado por um terceiro cockpit, para o 

instrutor, no nariz (no lugar do radar), 
controles duplos e sistema de simula-
ção de avarias SIO-128. Seu visual lhe 
rendeu o apelido de “Pelikhan” (Pelica-
no). E a única variante de interceptação 
foi o Tu-128M, uma “resposta” às táticas 
de voo a baixa altitude empregadas pela 
USAF a partir do final da década de 60, 
possuindo um novo radar (RP-AS), ca-
paz de detectar a 90km um alvo a 500m 
de altitude, sendo também mais resis-
tente a contramedidas eletrônicas. Ti-
nha mísseis de versões avançadas, co-
mo novos buscadores. Os testes estatais 
duraram nove anos e o tipo entrou em 
serviço em junho de 1979, com a pro-
dução sendo feita por conversão do 

modelo anterior para o novo padrão. 
Foram fabricados 189 Tu-128, in-

cluindo 11 Tu-128UT, e desse total 45 fo-
ram perdidos devido, em grande parte, 
ao fator humano, pois o Fiddler exigia 
atenção e reação rápidas. Com a intro-
dução do MiG-31, nos anos 80, o Tupolev 
foi sendo desativado das unidades opera-
cionais, até que em 1990 havia desapare-
cido da ordem de batalha da IA-PVO.Q

O autor agradece a todos os ex-tripu-
lantes de Tu-128 e, em especial, ao Major 
Aleksandr Mamet, que o apresentou a todos 
aqueles veteranos. O autor dedica esta ma-
téria a todos os que voaram o Fiddler, este-
jam eles ainda entre nós ou não. 

A tripulação de um Tu-128 do 72º Regimento 
de Aviação da Guarda “Logishnyi” da IA-PVO, 
minutos antes da decolagem.

Um grupo de pilotos de Tu-128 do 72º Regimento de 
Aviação da Guarda “Logishnyi”, em Anderma, con-
versa rapidamente logo após o término do briefing 

para mais uma missão.
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