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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเรือสํารวจไร้มนุษย์ขนาดเล็กได้รับความสนใจและถูกพัฒนาไปอย่างมาก โดยในงานวิจัยน้ีได้นําเสนอ

ระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีของเรือสํารวจไร้มนุษย์ขนาดเล็กแบบอัตโนมัติท่ีสามารถพัฒนาได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายตํ่า โดย
ใช้ระบบ GPS (Global Positioning Satellite System) เป็นระบบนําร่อง (Navigation system) รวมกับการใช้
อัลกอริธึมท่ีไม่ซับซ้อนท่ีประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทํางานของมอเตอร์ขับเคล่ือนเพ่ือปรับ
ทิศทางการเคล่ือนท่ีของเรือสํารวจให้ไปตามพิกัดและเส้นทางท่ีกําหนด โดยได้ทดสอบความถูกต้องของการใช้พิกัด
ตําแหน่งท่ีได้จากโปรแกรม Google Earth และทดสอบความถูกต้องของระบบประมวลผลบนพ้ืนดินน้ันพบว่า  
ค่าความคลาดเคล่ือนของการบอกค่าตําแหน่งพิกัดของโมดูล GPS EM408 อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ นอกจากน้ีแล้ว จาก
การทดลองภาคสนามแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ในการนําระบบท่ีออกแบบข้ึนน้ีไปพัฒนาใช้ในงานสํารวจจริงได้ 

 
คําสําคัญ :  จีพีเอส เรือสํารวจไร้มนุษย์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
  Recently, unmanned survey boat has been widely developed. This project described the 
development of the automatic GPS navigating system for unmanned survey boat with simple design 
and economic cost. The system is composed of GPS module and microcontroller set, which is 
employed to calculate GPS data and transform those data to PWM signal in order to control the ship 
to the target location. In this experiment, the accuracy of using coordinate from Google earth was 
verified and the coordinate error of GPS EM408 module is in the range as shown in module 
specification. Moreover, the feasibility of using the designed GPS navigator system was confirmed in 
the field experiment. 
 
Keywords :  GPS, unmanned survey boat, microcontroller 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันเรือสํารวจไร้มนุษย์ (Unmanned survey boat) ขนาดเล็กได้รับความสนใจและถูกพัฒนาไป 
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการทหาร และการสํารวจทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กท่ีมีระดับนํ้าต้ืนเขินด้วยเรือสํารวจขนาดใหญ่หรือมนุษย์น้ันจะเป็นไปด้วยความยากลําบากและอาจเป็น
อันตรายได้ [1] โดยใช้ระบบ GPS (Global Positioning Satellite System) ในระบบนําร่อง (Navigation system) 
เพ่ือควบคุมให้เรือสามารถเคลื่อนท่ีไปยังพ้ืนท่ีเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ ซ่ึงในการพัฒนาเรือสํารวจไร้มนุษย์น้ีจะมี
โครงสร้างและองค์ประกอบแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ระบบนําร่อง ระบบ
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ควบคุม ระบบส่ือสาร ระบบกําลัง [2] และระบบขับเคล่ือน [3] เป็นต้น นอกจากน้ีแล้วย่ิงการควบคุมการเคลื่อนท่ีและ
ตําแหน่งของเรือมีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยําสูงข้ึนเท่าใด ก็หมายความว่าอัลกอริธึมท่ีใช้ในการควบคุมเรือน้ัน
จะมีความซับซ้อนมากข้ึนและส่งผลต่อความต้องการหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย [4] ในขณะท่ีการ
ตอบสนองความต้องการในการประยุกต์ใช้งานในท้องถ่ินหรือชุมชนนั้น การสร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีค่าใช้จ่าย
ตํ่าก็เป็นอีกแนวทางการพัฒนาหน่ึงท่ีได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน [5] และด้วยแนวความคิดน้ีเองในงานน้ีได้นําเสนอ
การพัฒนาระบบนําร่องและควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของเรือสํารวจขนาดเล็กแบบอัตโนมัติด้วยอัลกอริธึมท่ีไม่ซับซ้อน
สามารถประมวลผลได้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถพัฒนาได้โดยง่ายและประหยัด  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เปรียบเทียบและวิเคราะห์การกําหนดพิกัดตําแหน่งด้วยโปรแกรม Google Earth และโมดูล GPS 
2. สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีของเรือสํารวจโดยอัตโนมัติด้วยระบบนําทาง GPS และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 
(ก)      (ข) 

รูปท่ี 1 เรือสํารวจและส่วนประกอบภายใน (ก) เรือสํารวจท่ีใช้ในการทดลอง (ข) ส่วนประกอบภายใน 
(อุปกรณ์บางชิ้นถูกบังด้วยตัวเรือ) 

 

เรือสํารวจท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเรือท่ีดัดแปลงจากเรือบังคับวิทยุมีโครงสร้างเป็นพลาสติกความยาว 72 
cm กว้าง 24.5 cm ดังรูปท่ี 1(ก) โดยภายในเรือประกอบไปด้วยโมดูล GPS EM408 ท่ีมีความถูกต้องแม่นยําในการระบุ
ตําแหน่งอยู่ในช่วง 5 เมตร 2DRMS และเวลาเฉลี่ยในการรับข้อมูลอยู่ท่ี 0.1 วินาที บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ET -
BASE PIC40/877 พร้อมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877 ซ่ึงมีราคาถูก หาได้ง่ายและมีการประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง วงจรรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงและแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์สําหรับระบบขับเคล่ือนซ้ายและ
ขวา 2 ชุด ดังในรูปท่ี 1(ข) 
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รูปท่ี 2 การทํางานของระบบนําร่องและควบคุมเรือสํารวจอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึน 

 

รูปท่ี 3 การหามุมในการเคลื่อนท่ีของเรือสํารวจ 

การทํางานของระบบนําร่องและควบคุมเรือสํารวจท่ีออกแบบข้ึนแสดงดังรูปท่ี 2 โดยค่าพิกัดของจุดปลายทาง
จะถูกป้อนเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดของตําแหน่งปัจจุบัน
จากสัญญาณข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบ GPRGGA จากโมดูล GPS ผ่านพอร์ต RS-232  และทําการแปลง การแปลงค่าจาก
พิกัดภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นพิกัดแบบเชิงข้ัวไปเป็นพิกัดฉาก UTM (Universal Transverse Mercator) ซ่ึงเป็นพิกัดท่ี
ประยุกต์ใช้ในระนาบสองมิติและการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของเรือสํารวจ เม่ือทราบพิกัดตําแหน่งปัจจุบันของเรือ
สํารวจจากโมดูล GPS และพิกัดปลายทาง (Target coordinate) แล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์จะนําข้อมูลพิกัดเหล่าน้ีไป
ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนท่ีของเรือ โดยทําการสมมติให้ตําแหน่งเร่ิมต้นของเรือสํารวจเป็นจุดกําเนิดหรือตําแหน่ง
อ้างอิงและคํานวณหามุมและระยะทางในการเคลื่อนท่ีสู่พิกัดปลายทาง ดังแสดงในรูปท่ี 3 มุมของการเคล่ือนท่ีจากพิกัด
เร่ิมต้นหรือตําแหน่งปัจจุบัน (X0, Y0) ไปยังพิกัดปลายทาง (X1, Y1) จะหาได้ดังสมการท่ี 1  
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โดยท่ีระยะทางจากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดปลายจะหาได้จากสมการท่ี 2 
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เม่ือเรือสํารวจอยู่ท่ีพิกัดเร่ิมต้นน้ันค่ามุมและระยะทางท่ีคํานวณได้จะถือเป็นค่ามุมอ้างอิง 0 องศาและ
ระยะทางอ้างอิง r0 เมตรและเม่ือเรือสํารวจเร่ิมเคลื่อนท่ี อีกนัยหน่ึงคือโมดูล GPS มีการเปล่ียนพิกัด ซ่ึง

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่าพิกัดของตําแหน่งปัจจุบันและทําการคํานวณหามุม i องศาและระยะทาง ri เมตรของ
ตําแหน่งปัจจุบันและทําการเปรียบเทียบกับมุมและระยะทางอ้างอิงทุกวินาที โดยกระบวนการท่ีดําเนินไปน้ีเปรียบได้กับ
ค่าพิกัดตําแหน่งถูกป้อนกลับมาจากการเคล่ือนท่ีของเรือดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยเม่ือ ri  r0 แสดงว่าเรือสํารวจยัง

เคลื่อนท่ีไม่ถึงตําแหน่งเป้าหมายก็จะทําการเปรียบมุมของการเคล่ือนท่ีต่อไป และเม่ือ i = 0 มอเตอร์ท้ังสองตัวจะ

ทํางานพร้อมกันทําให้เรือเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดิม แต่ถ้ามุมi  0 โดยท่ี i < 0 มอเตอร์ขวาจะทํางานในขณะท่ี

มอเตอร์ซ้ายจะหยุดทํางานส่งผลให้เรือเลี้ยวซ้าย ในขณะที่ i > 0 ,มอเตอร์ซ้ายจะทํางานในขณะท่ีมอเตอร์ขวาจะ
หยุดทํางานทําให้เรือเลี้ยวขวา โดยเรือจะหยุดเคล่ือนท่ีเม่ือ ri = r0 ดังแสดงสรุปอัลกอริธึมสําหรับควบคุมการทํางานของ
มอเตอร์ในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1  :  เงื่อนไขการกําหนดสถานะการทํางานของมอเตอร์ในเรือสํารวจ 

เง่ือนไข  (r เมตร,  องศา) มอเตอร์ซ้าย มอเตอร์ขวา การเคล่ือนท่ีของเรือ 

ri  r0 และI = 0 ทํางาน ทํางาน เดินหน้า 

ri  r0 และI < 0 หยุดทํางาน ทํางาน เลี้ยวซ้าย 

ri  r0 และI > 0 ทํางาน หยุดทํางาน เลี้ยวขวา 

ri = r0 หยุดทํางาน หยุดทํางาน หยุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ในการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการทดสอบความถูกต้องในการกําหนดค่าพิกัดตําแหน่ง 
ส่วนท่ีสองเป็นการทดสอบโปรแกรมประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนสุดท้ายเป็นการทดสอบการเคล่ือนท่ีของ
เรือสํารวจในภาคสนาม 
 
การทดสอบความถูกต้องในการกําหนดค่าพิกัดตําแหน่ง 

เน่ืองจากในการป้อนค่าพิกัดของตําแหน่งเป้าหมายให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์น้ันจะใช้ค่าพิกัดตําแหน่งท่ีอ่าน
ได้จากโปรแกรม Google Earth ดังน้ันในส่วนน้ีจึงทําการทดสอบความถูกต้องในการกําหนดพิกัดด้วยโปรแกรม Google 
Earth โดยนํา Module GPS EM408 ไปอ่านค่าพิกัดของตําแหน่งอ้างอิงและตําแหน่งอ่ืน ๆ ในสถานท่ีจริงโดยกําหนดให้
มีระยะห่างจากจุดอ้างอิง 31 เมตรเท่ากันจํานวน 8 ตําแหน่งดังรูปท่ี 4  จากน้ันนําค่าพิกัดเหล่าน้ีไปกําหนดจุดลงใน
โปรแกรม Google Earth และใช้เคร่ืองมือวัดระยะในโปรแกรม Google Earth วัดระยะห่างของแต่ละจุดจากจุดอ้างอิง 
(O) นอกจากน้ีแล้วยังทําเปรียบเทียบกับระยะทาง (r)  ท่ีได้จากการคํานวณข้อมูลพิกัดเหล่าน้ีโดยใช้สมการท่ี 3 ดัง
แสดงผลในตารางท่ี 2  

            137.6378180/coscoscossinsinarccos 122121  r   (3)  

เม่ือ 1, 2 คือค่าละติจูดของจดุท่ี 1 และจุดท่ี 2 ตามลําดับ และ 1, 2 คือ ค่าลองจิจูดของจุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 
ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4 ตําแหน่งของจุดท่ีทําการวัดระยะทางจากจดุอ้างอิง (15.1355N, 104.9113E)  

 
ตารางท่ี 2 : ระยะทางจากจุดอ้างอิง (15.1355N, 104.9113E) ท่ีกําหนดด้วยโมดูล GPS EM408 เปรียบเทียบ 
       กับค่าท่ีได้จากโปรแกรม Google Earth และการคํานวณจากสมการท่ี 3  

จากตารางเปรียบเทียบระยะทางระหว่างตําแหน่งต่าง ๆ กับจุดอ้างอิงท่ีวัดได้จากโปรแกรม Google Earth 
และได้จากการคํานวณจากสูตร พบว่าค่าความผิดพลาดของโปรแกรม Google Earth มีค่าน้อยกว่าการคํานวณ และ
ใกล้เคียงกับค่าความผิดพลาดของระบบ GPS ท่ัวไปท่ีอยู่ในระยะ 5 เมตร ดังน้ันจะเห็นได้ว่าแม้การใช้ข้อมูลพิกัดใน
โปรแกรม Google Earth เพ่ือกําหนดค่าพิกัดเป้าหมายให้กับเรือสํารวจน้ันจะความผิดพลาดอยู่ก็ตามแต่ก็อยู่ในช่วงท่ี
ยอมรับได้ ซ่ึงได้นําไปใช้ในการทดสอบต่อไป 
 

การทดสอบโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ในการทดสอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบว่าการทํางานของมอเตอร์เป็นไปตามเงื่อนไขของอัลกอริธึมท่ีได้

กําหนดไว้หรือไม่ โดยทําการจําลองสถานการณ์บนพ้ืนดินโดยป้อนค่าพิกัดเร่ิมต้นและพิกัดเป้าหมายที่ได้จากโปรแกรม 
Google Earth ให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ และให้ผู้วิจัยทําหน้าท่ีแทนมอเตอร์ขับเคล่ือนโดยการเดินเปล่ียนทิศทางตาม
ผลการเปรียบเทียบท่ีได้จากไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแสดงค่าสถานะออกทางจอ LCD โดยทําการทดลองเดินจากตําแหน่ง
ต่างกัน 5 ตําแหน่งท่ีมีพิกัดดังแสดงในตารางท่ี 3 ไปยังตําแหน่งเป้าหมายเดียวกัน 

ตําแหน่ง   ละติจูด ลองจิจุด 
GPS EM408 

(m) 
Google Earth (m) สมการ 3 (m) 

r (m) error (m) r (m) error (m) 

N 15.1317 104.9114 31 26.67 4.3 24.14 6.94 

S 15.1312 104.9113 31 31.00 0 33.40 2.41 

W 15.1314 104.9111 31 29.28 1.72 21.73 9.32 

E 15.1315 104.9116 31 25.32 5.6 28.00 3.00 

NW 15.1317 104.9112 31 31.11 0.11 24.14 6.91 

NE 151317 104.9116 31 32.20 1.20 35.58 4.60 

WS 15.1313 104.9111 31 29.89 1.11 29.10 2.00 

ES 15.1313 104.9115 31 26.10 4.90 29.10 2.00 

ค่าเฉลี่ย 31 28.95 1.68 28.15 2.91 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.40  4.83  
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ตารางท่ี 3 : พิกัดและระยะห่างจากตําแหน่งเป้าหมาย 15.1195 N 104.9036 E  

ครั้งท่ี 
พิกัดตําแหน่งเริ่มต้น 

ระยะห่างจากตําแหน่งเป้าหมาย 
(เมตร) 

ละติจูด 
(องศาเหนือ) 

ลองจิจูด 
(องศาตะวันออก) 

1 15.1195 104.9034 4.18 

2 15.1197 104.9034 2.11 
3 15.1195 104.9032 2.44 

 15.1194 104.9033 2.61 

5 15.1196 104.9033 4.40 

  ค่าเฉล่ีย 3.14 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงระยะระหว่างตําแหน่งเป้าหมายกับตําแหน่งท่ีเรือหยุดทํางานท่ีวัดได้ ซ่ึงพบว่าค่าความ

ผิดพลาดในการบอกตําแหน่งของโมดูล GPS EM408 อยู่ในช่วง 3.14 เมตรซ่ึงอยู่ในช่วงความผิดพลาดตามท่ีผู้ผลิตแจ้งไว้ 
โดยค่าความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนน้ีมีค่าใกล้เคียงกับค่าความผิดพลาดท่ีได้จากการทดสอบค่าความผิดพลาดจากโปรแกรม 
Google  Earth ดังแสดงในการทดสอบท่ีแล้ว จากการทดสอบท้ังสองน้ีสามารถกล่าวได้ว่ามีความคลาดเคล่ือนระหว่าง
การอ่านค่าพิกัดจากโปรแกรม Google Earth และโมดูล GPS อยู่ในช่วง 5 เมตร ซ่ึงถือว่าเป็นค่าท่ียอมรับได้ 

 
การทดสอบการเคล่ือนท่ีของเรือสํารวจในภาคสนาม 

ในส่วนน้ีแสดงการทดสอบระบบขับเคล่ือนของเรือสํารวจท่ีถูกควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เพ่ือให้เรือสํารวจเคล่ือนท่ีไปยังตําแหน่งเป้าหมายในสถานการณ์จริง รูปท่ี 5 แสดงการทดสอบเรือสํารวจในแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ รูป 5(ก) แสดงการเคล่ือนท่ีของเรือจากพิกัดเร่ิมต้นท่ี (15.7804N, 104.54955E) โดยทุ่นสีเหลืองคือพิกัด
เป้าหมายที่ (15.7892N, 104.54722E) โดยป้อนค่าพิกัดเหล่าน้ีลงในไมโครคอนโทลเลอร์เพ่ือประมวลผล รูปท่ี 5 (ข)
แสดงภาพตัวอย่างเรือสํารวจหยุดการเคลื่อนท่ีเม่ือเข้าใกล้จุดเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ในการทดสอบนี้ได้ทําการปล่อย
เรือจากจุดเร่ิมต้นเดียวกันไปยังจุดเป้าหมายเดิมท้ังหมด 8 คร้ัง  

 
 

 
(ก)     (ข) 

รูปท่ี 5 การทดลองในแหล่งนํ้าธรรมชาติ (ก) การเคลื่อนท่ีของเรือจากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดเป้าหมาย (ข) เรือสํารวจหยุด
เคลื่อนท่ีเม่ือเข้าใกล้จุดเป้าหมาย 
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รูปท่ี 6 ตําแหน่งหยุดของเรือสํารวจท้ัง 8 คร้ัง โดยท่ีเคร่ืองหมายวงกลมแสดงตําแหน่งหยุดของเรือท่ีใกล้ตําแหน่ง

เป้าหมายและเคร่ืองหมายสี่เหลื่ยมแสดงตําแหน่งหยุดของเรือเคล่ือนท่ีออกนอกเส้นทาง  
 

ในการทดลองน้ีพบว่าเรือสํารวจเคลื่อนท่ีมุ่งไปทิศทางเป้าหมายและสามารถหยุดในตําแหน่งท่ีใกล้เคียงกับ
พิกัดเป้าหมายได้ 6 คร้ัง ดังแสดงตําแหน่งด้วยเคร่ืองหมายวงกลมในรูปท่ี 6 และแม้จะมีสองคร้ังท่ีเรือสํารวจหยุดห่าง
จากตําแหน่งเป้าหมายดังแสดงด้วยเคร่ืองหมายสี่เหลี่ยมน้ัน ก็เน่ืองมาจากปัญหาความไม่สมดุลของเรือทําให้เรือเคล่ือนท่ี
ออกนอกเส้นทางและหยุดท่ีริมฝั่ง แต่อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าระบบมีความสามารถ
ควบคุมเรือให้เคลื่อนท่ีไปยังทิศทางและหยุดใกล้พิกัดเป้าหมายที่กําหนดได้  
 

สรุป 

ในงานน้ีได้แสดงถึงการพัฒนาระบบควบคุมและนําร่องเรือไร้คนขับขนาดเล็กให้สามารถใช้งานได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายและเหมาะกับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการในการประยุกต์ใช้
งานในท้องถ่ินหรือชุมชนน้ัน อีกท้ังอัลกอริธึมท่ีใช้ในการควบคุมทิศทางของเรือน้ันก็ไม่ซับซ้อนจึงสามารถทําการ
ประมวลผลได้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทดสอบความถูกต้องของการใช้พิกัด
ตําแหน่งท่ีได้จากโปรแกรม Google Earth และทดสอบระบบประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากน้ีแล้วจาก
การทดลองภาคสนามแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนท่ีของเรือสํารวจด้วยระบบท่ีออกแบบข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 

[1] Sonnenburg, C., A. Gadre, et al. 2010 “Control-Oriented Planar Motion Modeling of Unmanned 
Surface Vehicles.” In Proceedings of the OCEANS Conference, 20 – 23 Sep. Seattle, 
Washington, USA.  

[2] Singh, P. and A. Nallanchakravarthula 2005. Fuzzy logic modeling of unmanned surface vehicle 
(USV) hybrid power system. In Proceedings of the 13th International Conference on 
Intelligent Systems Application to Power Systems, 6-10 Nov. Washington, D.C. USA. 

[3] Jianhua, W., G. Wei, et al. 2009. An Unmanned Surface Vehicle for Multi-mission Applications. In 
Proceedings of International Conference on Electronic Computer Technology,20 Feb. Macau. 

[4] Caccia, M., M. Bibuli, et al. 2008. "Basic navigation, guidance and control of an Unmanned Surface 
Vehicle." Autonomous Robots 25(4): 349-365. 

[5] Yan, R.-j., S. Pang, et al. 2010 "Development and missions of unmanned surface vehicle." Journal 
of Marine Science and Application 9(4): 451-457. 


