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– RQ-11B DDL (Digital Data Link) 
– Raven Solar. 
Pe noiembrie 2012, Air Force Research Labora-

tory a integrat panouri solare uşoare, flexibile, de 
înaltă eficienţă, în platforma Raven. Puterea supli-
mentară de panouri solare a mărit autonomia Raven 
cu 60%. Celulele solare s-au integrat cu succes pe 
secţiunile laterale detaşabile ale UAV. Ele au 20 de 
centimetri pătraţi şi sunt lipite pe aripile UAV-ului 
cu ajutorul unui adeziv, pe o folie de plastic trans-
parentă. 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 ş Republica Cehă. Din 
2004 în 2012, peste 19.000 de UAV Raven  au fost 

deja livrate, ceea ce face sistemul de UAV cel mai 
larg adoptat în lumea de astăzi. Forţele britanice din 
Irak folosesc echipamente Raven din SUA şi per-
sonal de împrumut. Royal Danish Army a cumpărat 
12 sisteme de Raven în septembrie 2007, unele urmând 
să oprereze în provincia Helmand din Afganistan. 
Olanda a obţnut 72 de sisteme RQ-11B opera-
ţionale. În aprilie 2011, SUA a anunţat furnizarea 
a 85 de sisteme Raven B, către armata pakista-
neză. Operatorii 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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