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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte privind dezvoltarea pieţelor pentru aeronavele fără pilot (Unmanned Aerial 
Vehicle - UAV) pentru perioada 2012-2022. 
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ABSTRACT. The paper presents some aspects of the development of markets for unmanned aircraft (Unmanned Aerial 
Vehicle - UAV) for the period 2012-2022. 
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Un vehicul aerian fără pilot (UAV), cunoscut şi 

cu denumirea de DRONĂ, este o aeronavă fără pilot 
uman la bord. Zborul este controlat autonom de 
calculatoare aflate la bord, sau de la distanţă cu 
ajutorul unui pilot uman aflat pe teren sau într-un 
vehicul terestru. Există o mare varietate de forme de 
UAV-uri, de diferite dimensiuni şi cu diverse confi-
guraţii şi caracteristici. La început, UAV-urile erau 
simple avioane pilotate de la distanţă, prin sisteme 
de radiocomandă, dar recent, datorită progresului 
tehnologic în domeniu, s-au dezvoltat sisteme com-
plexe pentru controlul autonom, care este tot mai 
folosit. UAV-urile sunt utilizate în principal pentru 
aplicaţii militare, dar, de asemenea, au început să fie 
utilizate, la început într-un număr mic, dar în prezent 
în număr tot mai mare, pentru aplicaţii civile sau în 
activităţi cum ar fi poliţie, pompieri, securitatea me-
diului sau a graniţelor şi supravegherea de conducte. 
UAV-urile sunt adesea preferate în misiuni care sunt 
prea „plictisitoare, murdare, sau periculoase“ pentru 
aeronave cu pilot. 

Nicola Tesla a descris o flotă de vehicule aeriene 
fără pilot, pentru lupta aeriană, încă din 1915. Cea 
mai veche încercare cu un vehicul aerian fără pilot 
cu reglaj electric a fost AM Low „Ţintă Aeriană“, 
din 1916. A urmat un număr din ce în ce mai mare 
de avioane controlate de la distanţă, în timpul şi după 
primul război mondial şi apoi în timpul celui de-al 
II-lea război mondial. Germania a produs şi a utilizat 
diverse avioane UAV în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Motoarele cu reacţie au fost utilizate 
ca avioane UAV după al doilea război mondial, un 
exemplu fiind Teledyne Ryan Firebee, din 1951. 
Companii din SUA, precum Beechcraft, au realizat 
modelul 1001 pentru Marina SUA, în anul 1955. O 
primă etapă de dezvoltare pentru vehicule aeriene 

fără pilot din America a început în 1959, atunci când 
Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii 
(USAF), pentru a reduce pierderea de piloţi pe teri-
toriu ostil, au început planificarea pentru utilizarea 
de zboruri fără pilot. Acest plan a devenit şi mai 
important după ce un avion al USAF pilotat uman, 
de tip U-2, a fost doborât deasupra Uniunii Sovietice 
în 1960. 

 

� 
 

St Inigoes, Maryland (27 iunie 2005) – o fotografie de grup cu 
UAV-uri care au participat la o demonstraţie aeriană. Fotografia 
arată  nouă aeronave UAV, respectiv RQ-11A Raven, Evolution, 

Dragon Eye, NASA FLIC, Arcturus T-15, Ciocârlia, Chira,  
RQ-2B Pioneer şi Neptun. Tema din acel an a fost „Aeronavele 

fără pilot în războiul global împotriva terorismului“. 
 

În următoarea perioadă, programul UAV a fost 
reconsiderat iar în zilele de 2 august şi 4 august 
1964, în cadrul conflictului din Golful Tonkin între 
unităţi navale ale SUA şi Vetnamul de Nord, marina 
americană a utilizat aeronave UAV în primele 
misiuni de luptă ale războiului din Vietnam. Numai 
la 26 februarie 1973, armata SUA a confirmat oficial 
că au fost folosite vehicule aeriene fără pilot (UAV) 
în Asia de Sud-Est (Vietnam). În războiul din Asia 
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de Sud-Est (Vietnam), peste 5.000 de aviatori ameri-
cani au fost ucişi şi peste 1.000 au fost daţi dispăruţi 
în acţiune (MIA). 

USAF 100, unitatea de recunoaştere a USAF, a 
executat aproximativ 3.435 de misiuni de zbor cu 
UAV-uri în timpul războiului din Vietnam, la un 
cost de aproximativ 554 vehicule aeriene fără pilot 
pierdute în toate misiunile.  Generalul USAF George 
S. Brown, comandantul Air Force în 1972, afirma: 
„Singurul motiv pentru care avem nevoie de UAV-uri 
este că nu vrem să cheltuim inutil viaţa unui om din 
cabina de pilotaj“.  

În timpul războiului din Israel din 1973, Uniunea 
Sovietică a furnizat baterii de rachete sol-aer în Egipt şi 
Siria şi a provocat pagube serioase avioanelor de 
luptă israeliene. Ca rezultat, Israelul a dezvoltat pri-
mele UAV-uri moderne, devenind un lider important  
în utilizarea de vehicule aeriene fără pilot de supra-
veghere în timp real, război electronic şi momeli. 
Imaginile şi simularea unor ţinte radar false oferite 
de aceste vehicule aeriene fără pilot au ajutat Israelul 
să neutralizeze sistemul de apărare aeriană din Siria 
la începutul războiului din Liban din 1982, având ca 
rezultat că niciun pilot din Israel nu a fost doborât. 

Din anul 1990, interesul pentru UAV-uri a crescut 
şi în cadrul eşaloanelor superioare ale armatei 
americane. În 1990, Departamentul Apărării al SUA a 
semnat un contract cu o companie americană, AAI 
Corporation din Maryland, împreună cu companiei 
israelienă Mazlat. Marina SUA a cumpărat UAV-uri 
de tip AAI Pioneer care au fost dezvoltate în comun de 
către americani şi israelieni, acest tip de drone fiind şi 
în prezent încă în uz. Multe dintre aceste UAV-uri 
Pioneer şi alte UAV-uri americane dezvoltate recent au 
fost utilizate în 1991 în Războiul din Golf. 

                                                                            

 
 

  Militar asamblând un UAV  RQ-11.Raven  în Irak. 
 

UAV-urile au fost dezvoltate pentru a oferi posi-
bilitatea de a realiza misiuni de zbor mai ieftine care 
să poată fi utilizate fără riscuri pentru echipajele 
umane. 

Generaţiile iniţiale au fost în primul rând aeronave 
UAV de supraveghere, dar unele UAV-uri au fost 
înarmate. Un UAV înarmat este cunoscut sub numele 
de vehicul de luptă fără pilot (UCAV – Unnamed 
Combat Aerian Vehicle). Un astfel de UCAV este 
avionul Predator MQ-1 relizat de General Atomics din 
SUA, care a foloseşte rachete aer-sol AGM-114 
Hellfire.  

Ca un instrument de căutare şi salvare, UAV-urile 
pot ajuta la găsirea oamenilor pierduţi în zone de 
deşert sau a celor prinşi în clădiri prăbuşite ori în 
derivă pe mare. 

UAV-urile de mici dimensiuni au o dezvoltare 
din ce in ce mai mare în domenii militare şi civile. 

AeroVironment RQ-11 Raven este un UAV de 
mici dimensiuni care se lansează din mână (sau 
SUAV – Small UAV, dezvoltat pentru armata SUA, 
dar acum adoptat de către forţele militare din multe 
alte ţări.RQ-11 Raven a fost iniţial introdus în anul 
1999, dar în 2002 a fost dezvoltat în forma sa actuală 
care seamănă cu aeromodelele cu motor electric 
reglementate de FAI (Federaţia Aeronautică Interna-
ţională). UAV-ul este lansat din mână şi este propulsat 
de o elice acţionată de un motor electric. Avionul 
poate zbura până la 6,2 mile (10,0 km) la altitudini 
de 500 de picioare (150 m) deasupra nivelului solului 
şi la altitudini de 15.000 de picioare (4600 m) 
deasupra nivelului mediu al mării, la viteze de zbor 
de 28-60 mph (45-97 km / h). Raven RQ-11B sistem 
UAV este fabricat de AeroVironment. Acesta a fost 
câştigătorul programului SUAV(Small UAV) al Arma-
tei SUA în 2005, şi a intrat în producţie de serie. 
Acesta a fost, de asemenea, adoptat de către forţele 
militare din multe alte ţări (vezi mai jos). Mai mult 
de 19.000 de aeronavei Raven au fost livrate clien-
ţilor din întreaga lume până în prezent. Raven poate 
fi fie controlat de la distanţă de la staţia de sol sau 
zbura misiuni complet autonome care folosesc GPS 
ca punct de referinţă pentru navigare. UAV-ul Raven 
poate fi dirijat să se întoarcă imediat la punctul de 
lansare pur şi simplu prin apăsarea unui singur buton 
de comandă iar încărcăturile standard ale misiunilor 
includ camere video color şi un aparat de fotografiat 
infraroşu pentru viziune de noapte. RQ-11B Raven 
UAV cântăreşte aproximativ 1,9 kg (4,2 lb), are o 
durată de zbor de 60-90 de minute şi o rază opera-
ţională eficientă de aproximativ 10 km (6.2 mile). 
RQ-11B Raven UAV este lansat din mână, fiind 
aruncat in aer ca un aeromodel şi urcând pe o pantă 
ascendentă de 45 °.  

Au fost realizate următoarele variante: 
● Raven RQ-11A A (nu mai este în producţie); 
● RQ-11B Raven B; 
● RQ-11B opt canale; 
● RQ-11B DDL (Digital Data Link); 
● Raven Solar. 
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În noiembrie 2012, Air Force Research Labora-
tory a integrat panouri solare uşoare, flexibile, de 
înaltă eficienţă, în platforma Raven. Puterea supli-
mentara de panouri solare a crescut rezistenta Raven 
cu 60%. Celulele solare s-au integrat cu succes pe 
secţiunile laterale detaşabile ale UAV. Ele sunt de 
20 de centimetri pătraţi şi sunt lipite pe aripile 
UAV-ului cu ajutorul unui adeziv, pe o folie de plastic 
transparentă. Celulele au fost integrate în sistemul de 
putere existent pentru a spori puterea bateriilor de 
litiu-ion. Dezvoltările viitoare AeroVironment au în 
vedere îmbunătăţirea durabilităţii panourilor solare 
şi reducerea greutăţii lor pe varianta RQ-20 Puma. 

Raven este folosit de armata Statelor Unite, Air 
Force, Marine Corps, şi Special Operations Command. 
În plus, clienţii străini includ Australia, Estonia, 
Italia, Danemarca, Spania şi Republica Cehă. În peri-
oada 2004-2012 au fost deja livrate, peste 19.000 de 
UAV Raven, ceea ce face sistemul de UAV cel mai  

larg adoptat în lumea de astăzi. Forţele britanice din 
Irak folosesc echipamente Raven din  SUA şi personal 
de împrumut. Royal Danish Army a cumpărat 12 sis-
teme de Raven în septembrie 2007, unele urmând să 
opereze în provincia Helmand din Afganistan. Olan-
da a obţinut 72 de sisteme RQ-11B operaţionale. În 
aprilie 2011, SUA a anunţat furnizarea a 85 de 
sisteme Raven B, către armata pakistaneză. Opera-
torii actuali sunt: Australia, Columbia, Republica 
Cehă, Danemarca, Estonia, Spania, Irak, Italia, Kenia, 
Liban (12 sisteme), Norvegia, Olanda, România, 
Arabia Saudită, Thailanda, Regatul Unit, Statele 
Unite ale Americii (5000 sisteme), Pakistan, Uganda, 
Yemen. 
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